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ค าน า 
 

               รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาเป็นการจดัท าสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสะทอ้นผลการ
พฒันาคุณภาพทั้งในดา้นคุณภาพผูเ้รียน และผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการประกนั
คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึง
วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และระบุแนวทางการพฒันา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรุปผลการจดัการศึกษาในรอบปี   
ท่ีผา่นมาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ ระบุทิศทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  และน าเสนอรายงานผลใหต้น้สังกดัและ
สาธารณชนไดท้ราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 
              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นผล       
การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นกระบวนการบริหารและการ
จดัการ และดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ี
ควรพฒันา และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอผลการจดัการศึกษาในรอบ 
ปีท่ีผา่นมาใหต้น้สังกดัและสาธารณชนไดรั้บทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์   ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาฉบบัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัท าจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา    
ใหก้า้วหนา้และเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวต้่อไป 
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ค าช้ีแจง 
 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา  เป็นการน าขอ้มูลท่ีเป็นส่วนของขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลท่ีไดจ้าก            
การประเมินตนเองของสถานศึกษาซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่งเช่นขอ้มูลจากการสังเกต   
การสัมภาษณ์ร่องรอยการท างานเชิงประจกัษฯ์ลฯโดยน าเสนอในรูปแบบท่ีเนน้การเขียนใหมี้ความกระชบัชดัเจนและ 
ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจง่ายรวมทั้งการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการจดัการศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมาทั้งใน  
ดา้นจุดเด่นจุดควรพฒันาแนวทางการพฒันาและความตอ้งการการช่วยเหลือ 

        รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันางานในรอบปีการศึกษา
ถดัไปเพราะเป็นเอกสารท่ีมีขอ้มูลแสดงถึงผลส าเร็จของการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาเช่น             
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนดา้นกระบวนการบริหารจดัการและดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
ท่ีมีความโดดเด่นภาคภูมิใจเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมส่วนการเขียนจุดท่ีควรพฒันาของสถานศึกษาจะแสดงถึง
การด าเนินงานในดา้นต่างๆเพื่อพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนและ
พฒันา ใหมี้คุณภาพสูงขึ้น และยงัเป็นเอกสารส าคญัท่ีตน้สังกดัใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัระบบการนิเทศการศึกษา 
ระบบการวดัและประเมินผลผูเ้รียน ทา้ยสุดตน้สังกดัก็ตอ้งรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของแต่ละสถานศึกษา 
น าส่งส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบส่ี ต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
 

 

          เด็ก หมายถึง นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัการศึกษาปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 และชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

          ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–6  และชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 1ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
          นักเรียน หมายถึง เด็กและผูเ้รียน ซ่ึงค าน้ีจะปรากฏในขอ้ความเฉพาะทางการศึกษา ไดแ้ก่ งานกิจการนกัเรียน 

ผูป้กครองนกัเรียน  กระเป๋านกัเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน  เส้ือผา้นกัเรียน ฯลฯ 

        โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 
        สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาโดยทัว่ไป ซ่ึงค าน้ีจะปรากฏในขอ้ความเฉพาะทางการศึกษา 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา หลกัสูตร 
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ 

        ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง ผลการประเมินเด็ก ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร และโรงเรียน  ท่ีอยูใ่นช่วงของระดบัดี หรือ
ระดบั “ดี” ขึ้นไป  และระดบั “ดีเลิศ” ขึ้นไป                                                                                                                                      
ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าเฉล่ียผลการประเมินเด็ก ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร และโรงเรียนในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย
ในการประเมิน  
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
ค าน า              ก 
ค าชี้แจง              ข 
นิยามศัพท์             ค 
บทสรุปของผู้บริหาร                                                                                                                                    ง 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน            1 

  1. ขอ้มูลทัว่ไป            1 
  2. ขอ้มูลนกัเรียน                        2 
  3. ขอ้มูลครูและบุคลากร                        3 
  4. ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน        3 
                           5. ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT)                        7 
  6. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดบัชาติของผูเ้รียน (NT)      8 
  7. ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน (O-NET)        9 
  8. สรุปการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา       11 
  9. ขอ้มูลงบประมาณ           14 
  10. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ      15 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         24 
             1. ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                               24 

   1.1 สรุปผลการประเมินดา้นคุณภาพของเด็ก       24 
   1.2 สรุปผลการประเมินดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ     26 
   1.3 สรุปผลการประเมินดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั     30 

             2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                          33 
   2.1 สรุปผลการประเมินดา้นคุณภาพของผูเ้รียน       33 
   2.2สรุปผลการประเมินดา้น กระบวนการบริหารและการจดัการ     38 
   2.3 สรุปผลการประเมินดา้น กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   41 

ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ       45 
             1. ระดับการศึกษาปฐมวัย                                    45     

1.1 ดา้นคุณภาพของเด็ก                                   45 
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า                                                    
1) จุดเด่น                                                                                                                            45 

                                                                                2) จุดท่ีควรพฒันา                                                                                                              45 

         1.2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ        45 
               1) จุดเด่น            45 
   2) จุดท่ีควรพฒันา           46 

        1.3 ดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั                     46 
   1) จุดเด่น            46 
   2) จุดท่ีควรพฒันา           46 

             2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       47 
        2.1 ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน           46 

   1) จุดเด่น            46 
   2) จุดท่ีควรพฒันา           46 

        2.2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ         47 
   1) จุดเด่น            47 
   2) จุดท่ีควรพฒันา           48 

        2.3 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      48 
   1) จุดเด่น            48 
   2) จุดท่ีควรพฒันา           48 
              3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต                        48 
              4. ความต้องการการช่วยเหลือ                        48 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก             50 
  - หลกัฐานขอ้มูลส าคญั 
  - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

- บนัทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือ / ท่ีตั้ง 
 โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ ท่ีอยูห่มู่  3   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 

โทรศพัท ์055 – 697369  โทรสาร 055 – 697057   เวบ็ไซต ์http://www.Sriin.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เน้ือท่ี  37 ไร่  6 ตารางวา   
1.2 เขตบริการของโรงเรียน 
               มีเขตพื้นท่ีบริการ   เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา  ประกอบดว้ย 2 หมู่บา้นคือหมู่ท่ี 3 บา้นเมืองเก่า และหมู่ท่ี 10  
ชุมชนวดัศรีชุม  ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมือง จงัหวดั สุโขทยั นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนนอกเขตบริการ ท่ีผูป้กครองส่งบุตร
หลานเขา้มาเรียนอีกหลายหมู่บา้น  เช่น  หมู่ท่ี 6 บา้นมนตค์ีรี   หมู่ 8 บา้นเชตุพน  ต าบลเมืองเก่า นอกจากน้ีนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มาจากต าบล บา้นกลว้ย อ าเภอเมือง จงัหวดั สุโขทยั 
1.3 ประชากร 
              ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์  มีครัวเรือน จ านวน 2,454 ครัวเรือน 
ประชากรรวมทั้งส้ินประมาณ  7,439 คน 
1.4 ลกัษณะชุมชน 
              สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะคลา้ยชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ 7,439 คน  2,454 ครัวเรือน 
บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแ้ก่  ดา้นทิศเหนือของโรงเรียนและทิศตะวนัตกและทิศใต ้มีอาณาเขตติดกบัอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั  ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัชุมชนบา้นใหม่ตระพงัทอง  อาชีพหลกัของชุมชน  คือ    ท านา  คา้ขาย  
และรับจา้งทัว่ไป  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  คือ  ประเพณี
ลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟ  ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั  ประถมศึกษา   อาชีพหลกั  คือ  ท านา  คา้ขาย  
และรับจา้งทัว่ไป  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  35,000 บาท  
จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4 คน 
1.5 สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
           1) เน้ือท่ีทั้งหมดของเขตบริการ 13,817 ตารางกิโลเมตร 
           2) ประชากรทั้งหมด   7,439  คน 
 - ชาย (ร้อยละ47.53)   3,536  คน 
 - หญิง (ร้อยละ 52.47)   3,903 คน 
         3) จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   2,454 ครัวเรือน 
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        4) การปกครองและการบริหาร 
 - หมู่บา้น    2 แห่ง 
 - องคก์ารบริหารส่วนต าบล  1 แห่ง 
 - เทศบาล    1 แห่ง 
         5) ศาสนสถาน (วดั)               4  แห่ง 
 

2. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 2 6 10 16 

อนุบาลปีท่ี 3 15 14 29 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 44 34 78 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 30 27 57 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 36 26 62 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 33 29 62 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 44 33 77 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 42 42 84 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 34 20 54 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 33 14 47 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 22 31 53 

รวม 339 280 619 
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3.  ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท 

บุคลากร 
เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาย ุ

เฉล่ีย 

ประสบการณ์ 

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง ต ่ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา่ ป.ตรี 
ผูอ้  านวยการ - 1 - - 1 51 28 
ครูประจ าการ 6 23  25 4 47 25 
ครูอตัราจา้ง 2 2 - 4 - 32 6 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ - 1 - 1 - 33 1 
ครูพี่เล้ียงเด็ก - 1 - 1 - 46 6 
นกัการ/ภารโรง 1 - 1 - - 30 3 
พนกังานบริการ - 1 1 - - 50 6 

รวม 9 29 2 31 5 41.28 10.74 
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

         4.1 ระดับประถมศึกษา 
                4.1.1 .  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6   ปีการศึกษา  2562 
จ านวนนกัเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 78 57 62 62 77 84 420 

 

วิชา 
จ านวนนกัเรียนท่ีไดเ้กรด 3 ขึ้นไป  

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 58 31 35 30 54 72 66.67 
คณิตศาสตร์ 62 30 38 42 55 40 63.57 
วิทยาศาสตร์ 70 34 55 41 48 56 72.38 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 76 54 61 35 47 45 75.71 
ประวติัศาสตร์ 76 54 54 47 52 71 84.29 
สุขศึกษา และพลศึกษา 78 54 61 61 73 75 95.71 
ศิลปะ 76 42 61 47 67 84 89.76 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 74 42 58 50 71 84 90.24 
ภาษาองักฤษ 64 21 37 27 31 15 46.23 
หนา้ท่ีพลเมือง 77 48 51 48 66 80 88.10 

รวมเฉลีย่ 77.27 
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                4.1.2 .  ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6                            
ปีการศึกษา  2562 

ระดบัชั้น จ านวน 
ระดบัผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม ดี ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
ป.1 78 36 18 24 - 
ป.2 57 39 4 14 - 
ป.3 62 17 22 23 - 
ป.4 62 9 18 35 - 
ป.5 77 41 21 15 - 
ป.6 84 63 21 - - 
รวม 420 205 104 111 - 

เฉลีย่ 100 48.81 24.76 26.43 0 

                 นักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ  48.81  ระดับดีร้อยละ  24.76  
และนักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับผ่านร้อยละ  26.43 
                4.1.3 .  ตารางแสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6                             
ปีการศึกษา  2562 

ระดบัชั้น จ านวน 
ระดบัผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม ดี ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
ป.1 78 53 16 9 - 
ป.2 57 28 29 - - 
ป.3 62 46 15 1 - 
ป.4 62 3 47 12 - 
ป.5 77 6 57 14 - 
ป.6 84 84 -  - 
รวม 420 220 164 36 - 

เฉลีย่ 100 52.38 39.05 8.57 - 

       นักเรียนทีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 52.38 ระดับดีร้อยละ 39.05                                      
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  8.57 
 

4 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
         4.2 ระดับมัธยมศึกษา 
                4.2.1 .  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3   ปีการศึกษา  2562 
จ านวนนกัเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 54 46 53 54 46 53 153 
 

วิชา 
จ านวนนกัเรียนท่ีไดเ้กรด 3 ขึ้นไป  

ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 21 23 34 17 27 28 49.02 
คณิตศาสตร์ 38 26 31 27 20 37 58.50 
วิทยาศาสตร์ 45 30 32 34 23 15 58.50 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 25 26 44 37 29 40 65.69 
สุขศึกษา และพลศึกษา 49 34 46 48 38 18 76.14 
ศิลปะ 47 45 46 33 24 44 78.10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45 42 47 51 39 47 88.56 
ภาษาองักฤษ 18 21 21 19 17 10 34.64 

รวมเฉลีย่ 63.64 
 
                 4.2.2 .  ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                         
ปีการศึกษา  2562 

ระดบัชั้น จ านวน 
ระดบัผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม ดี ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
ม.1 54 15 36 - 3 
ม.2 47 16 28 - 3 
ม.3 53 16 35 - 2 
รวม 154 47 99 - 8 

เฉลีย่ 100 30.52 64.29 - 5.19 

              นักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเย่ียมคิดเป็นร้อยละ  30.52                                             
ระดับดีร้อยละ  64.29 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  5.19   
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                 4.2.3 .  ตารางแสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                              
ปีการศึกษา  2562 

ระดบัชั้น จ านวน 
ระดบัผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม ดี ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
ม.1 54 14 37 - 3 
ม.2 47 15 29 - 3 
ม.3 53 16 35 - 2 
รวม 154 45 101 - 8 

เฉลีย่ 100 29.22 65.59 - 5.19 
             นกัเรียนทีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัดีเยีย่มคิดเป็นร้อยละ  29.22                                    
ระดบัดีร้อยละ  65.59  ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ  5.19   
        4.3  สรุปผลการประเมิน 
               4.3.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดเ้กรด  3  ขึ้นไป ในระดบัขั้นพื้นฐาน                   
( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 )  มีค่าเฉล่ียร้อยละ  70.46 
               4.3.2   ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนกัเรียน ในระดบัขั้นพื้นฐาน  ( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  3 )  ในระดบัดีเยีย่มมีค่าเฉล่ียร้อยละ 39.66  ในระดบัดีมีค่าเฉล่ียร้อยละ  44.52  ในระดบัผา่นเกณฑก์าร
ประเมินมีค่าเฉล่ียร้อยละ 13.22  ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ  2.60 
              4.3.3   ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน ในระดบัขั้นพื้นฐาน  ( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 )  ในระดบัดีเยีย่มมีค่าเฉล่ียร้อยละ 40.80  ในระดบัดีมีค่าเฉล่ียร้อยละ  52.32  ในระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมินมีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.28  ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ  2.60 
              โดยดูไดจ้ากหลกัฐานอา้งอิงในแบบ  ป.พ. 5  ( บญัชีเรียกช่ือนกัเรียน ) 
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5.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                                             

ปีการศึกษา  2562 
        5.1  .  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามล าดบั 

โรงเรียน เขตพื้นท่ี จงัหวดั ศึกษาธิการภาค สังกดั ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 68.68 72.53 71.00 66.81 67.49 68.50 
การอ่านรู้เร่ือง 71.17 74.60 72.90 71.55 72.51 72.81 
รวม 2 สมรรถนะ 69.92 73.57 71.95 69.18 70.00 70.66 
            ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  
2562  สมรรถนะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ส่วนสมรรถนะการอ่านรู้เร่ืองมีค่าเฉล่ียต ่า
กวา่ระดบัประเทศ  โดยดูไดผ้ลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2562  ของ  สพฐ. 
         5.2  .  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562  ระดับโรงเรียน 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามล าดบั 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ผลต่าง +/- 
การอ่านออกเสียง 62.26 68.68 + 6.42 
การอ่านรู้เร่ือง 72.06 71.17 - 0.89 
รวม 2 สมรรถนะ 67.16 69.92 + 2.76 
             ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เม่ือ
เปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562  รวม  2  สมรรถนะมีการพฒันาดีขึ้น 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
         5.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนกัเรียน  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 41 54.66 15 20.00 12 16.00 7 9.33 
การอ่านรู้เร่ือง 32 42.66 34 45.33 7 9.33 2 2.66 
รวม  2 สมรรถนะ 38 50.66 25 33.33 10 13.33 2 2.66 
          
         5.4  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละนักเรียนปีการศึกษา  2561  และ  ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนกัเรียน  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

การอ่านออกเสียง 32.78 54.66 32.78 20.00 31.14 16.00 3.27 9.33 
การอ่านรู้เร่ือง 45.90 42.66 44.26 45.33 9.83 9.33 0 2.66 
รวม  2 สมรรถนะ 34.42 50.66 50.81 33.33 14.75 13.33 0 2.66 
         นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  มีผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน 
(Reading Test : RT)  ในภาพรวมมีการพฒันาดีขึ้น 
 
6. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ( เน่ืองจากยังไม่ได้ประกาศผลการทดสอบ) 
          6.1 .  ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ของระดบัเขตพื้นท่ี 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ของระดบัประเทศ 

ดา้นภาษา    
ดา้นค านวณ    
ดา้นเหตุผล    
เฉล่ียทั้ง 3 ดา้น    
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 

           6.2   ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 65 คน 
 

ระดบัคุณภาพ ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล 
จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ดีมาก       
ดี       
พอใช ้       
ปรับปรุง       
 

 
7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา 2562 
             7.1 .  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562            
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 42.98 32.38 29.63 27.53 
คะแนนเฉล่ียระดบั  สพป. 48.61 33.16 34.54 31.70 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 47.95 31.16 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

รวมเฉลีย่  4  สาระหลกั 33.13 
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 7.2  .  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                            
ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามล าดบั 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 48.83 42.98 - 5.85 
คณิตศาสตร์ 29.26 32.38 + 3.12 
วิทยาศาสตร์ 32.46 29.63 - 2.83 
ภาษาองักฤษ 28.75 27.53 - 1.22 
รวม 2 สมรรถนะ 34.83 33.13 - 1.70 

                    ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  และปี
การศึกษา  2562  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการประเมินในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ  3.12  และบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ ( องักฤษ )มีคะแนนลดลงโดย
ดูผลขอ้มูลอา้งอิงไดจ้ากการประกาศผล  O-NET  ของ  สทศ.  วนัท่ี  25  มีนาคม  2562 
            

                            7.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562                                                
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 52.81 28.32 34.43 28.16 
คะแนนเฉล่ียระดบัสพป. 51.03 23.00 28.88 27.50 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.02 33.25 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  
                     7.4  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  และปี
การศึกษา  2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามล าดบั 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 52..81 45.90 - 6.91 
คณิตศาสตร์ 28.32 20.55 - 7.77 
วิทยาศาสตร์ 34.43 28.62 - 5.81 
ภาษาองักฤษ 28.16 27.61 - 0.55 
รวม 2 สมรรถนะ 35.93 30.67 - 5.28 

                    ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  และปี
การศึกษา  2562  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนลดลงโดยดูผลขอ้มูล
อา้งอิงไดจ้ากการประกาศผล  O-NET  ของ  สทศ.  วนัท่ี  26  มีนาคม  2562 
 
8. ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
          8.1 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

                ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ระดบัชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สน
าม
กีฬ

า 

หอ้
งป

ระ
ชุม

 

หอ้
งด
นต

รีไ
ทย

 

หอ้
งด
นต

รีส
าก
ล 

หอ้
งส

ภา
นกั

เรีย
น 

หอ้
งว
ิทย

าศ
าส
ตร์

 

หอ้
งค
อม

พิว
เตอ

ร์ 

สห
กร
ณ์ร้

าน
คา้

 

หอ้
งจ
ริย
ธร
รม

 

หอ้
งส

มุด
 

สน
าม
เด็ก

เล่น
 

อ.2 20 5 3 4 3 2 15 200 5 12 200 

อ.3 23 5 5 3 3 4 10 195 4 20 201 

ป.1 40 13 40 3 3 5 40 197 4 21 20 

ป.2 40 13 40 3 3 5 40 200 5 20 15 

ป.3 40 13 40 5 4 7 40 200 7 25 16 

ป.4 40 15 40 5 5 7 40 200 23 34 15 

ป.5 40 15 40 4 4 6 40 200 23 30 10 
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             ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ( ต่อ ) 

ระดบัชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สน

าม
กีฬ

า 

หอ้
งป

ระ
ชุม

 

หอ้
งด
นต

รีไ
ทย

 

หอ้
งด
นต

รีส
าก
ล 

หอ้
งส

ภา
นกั

เรีย
น 

หอ้
งว
ิทย

าศ
าส
ตร์

 

หอ้
งค
อม

พิว
เตอ

ร์ 

สห
กร
ณ์ร้

าน
คา้

 

หอ้
งจ
ริย
ธร
รม

 

หอ้
งส

มุด
 

สน
าม
เด็ก

เล่น
 

ป.6 40 15 40 6 6 10 40 200 23 45 - 

ม.1 40 13 40 40 5 20 40 200 7 30 - 

ม.2 40 13 40 40 4 25 40 200 6 27 - 

ม.3 40 15 40 40 5 24 40 200 8 38 - 

 
 

      8.2 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ระดบัชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

วดั
ตร
ะพ

งัท
อง

 

วดั
พร

ะพ
าย
หล

วง
 

วดั
ศรี
ชุม

 

ตล
าด
สด

 

พิพ
ิธภ

ณัฑ
 ์

อุท
ยา
นป

ระ
วตัิ

ศา
สต

ร์ 

โร
งพ

ยา
บา
ลชุ

มช
น 

ผกั
ปล

อด
สา
รพ

ิษ 

ร้า
นส

ังค
โล
ก อื่น
ๆ 

อ.2 4 - - 5 6 3 12 - - - 

อ.3 4 - - 5 6 3 12 - - - 

ป.1 5 - - 7 7 5 15 - 2 - 

ป.2 5 - - 7 7 5 15 2 3 - 

ป.3 5 - - 7 7 5 13 2 3 - 

ป.4 15 2 3 8 8 7 10 4 3 - 

ป.5 15 2 3 7 8 7 13 4 5 - 
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                 ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ( ต่อ ) 

ระดบัชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
วดั

ตร
ะพ

งัท
อง

 

วดั
พร

ะพ
าย
หล

วง
 

วดั
ศรี
ชุม

 

ตล
าด
สด

 

พิพ
ิธภ

ณัฑ
 ์

อุท
ยา
นป

ระ
วตัิ

ศา
สต

ร์ 

โร
งพ

ยา
บา
ลชุ

มช
น 

ผกั
ปล

อด
สา
รพ

ิษ 

ร้า
นส

ังค
โล
ก 

อื่น
ๆ 

ป.6 15 2 3 9 8 7 15 4 7 1 

ม.1 12 7 3 10 6 7 10 10 3 1 

ม.2 12 7 3 9 6 6 13 13 3 1 

ม.3 12 7 3 13 7 8 12 15 4 1 

   
 8.3 ข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                   ตารางแสดงผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิชาชีพและบริการ 

ระดบัชั้น 
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นวิชาชีพและบริการ 

ผกัปลอดสารพิษ สังคโลก พิมพพ์ระเคร่ือง การเขียนลายสือไทย 

อ.2 - - - - 

อ.3 - - - - 

ป.1 - - - - 

ป.2 3 4 - 6 

ป.3 3 3 - 9 

ป.4 6 4 30 30 

ป.5 6 4 30 30 

ป.6 6 7 30 30 

ม.1 13 3 10 13 

ม.2 10 6 9 10 

ม.3 15 4 12 12 
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   9. ข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 
             ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 

 

ประเภทงบประมาณ 
ประมาณการรายรับ 
ปีการศึกษา 2562 

1. เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)  
1.1 รายหวั 1,442,750 
1.2 ค่าหนงัสือเรียน 450,986 
1.3 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 241,830 
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 242,440 
1.5 ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 363,850 
1.6 ค่าปัจจยัพื้นฐานยากจน 359,500 
2. เงินนอกงบประมาณ 1,933,000 
3. เงินคงเหลือยกมา - 
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10. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสาม และข้อเสนอแนะ 
        10.1  ผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ตารางสรุปผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายสมวยั     
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั    ✓  
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั    ✓  
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั    ✓  
มาตรฐานท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อ ไป   ✓  
มาตรฐานท่ี6  ประสิทธิผลของการบริหารจดัการและพฒันา
สถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

  ✓ 
 

มาตรฐานท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ✓   
มาตรฐานท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา     

   
✓ 

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

    
✓  

มาตรฐานท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา    

    
✓  

มาตรฐานท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   
✓ 
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        10.2 ผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ตารางสรุปผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    ✓  
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์    ✓ 
มาตรฐานท่ี  3ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง   ✓  

   มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น   ✓  
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ✓    

มาตรฐานท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

  
 

✓ 

มาตรฐานท่ี 7 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

    
✓  

มาตรฐานท่ี 8พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตน้สงักดั 

 ✓   
 

มาตรฐานท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องจดัตั้งสถานศึกษา 

    
✓  

มาตรฐานท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

   ✓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ✓  
 

 
- ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่  ไม่ใช่ 
- มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีขึ้นไปอยา่งนอ้ย 10  ตวับ่งช้ี จาก 126 ตวับ่งช้ี ใช่ ไม่ใช่ 
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- ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ   

โรงเรียนไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก  สมศ. เม่ือวนัท่ี 18  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
        10.3  ผลการประเมินภายในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2561 
         ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลศิ 
       1.1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั ดีเลิศ 

       1.2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวยั ดีเลิศ 

        1.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมเหมาะสมตามวยั ดีเลิศ 

        1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั ดีเลิศ 

        1.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ ดีเลศิ 

        2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
       สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 

ดีเลิศ 

        2.2 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

        ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีเลิศ 

        2.3 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

        2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั 
      และเพียงพอตามบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

       2.5 สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 
       เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

       2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 
       ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

       2.7 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของ 
       สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

17 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลศิ 
       3.1 ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล ดีเลิศ 

       3.2 ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่ง 
       มีความสุข 

ดีเลิศ 

       3.3 ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี 
       เหมาะสมตามวยั 

ดีเลิศ 

       3.4 ครูจดัใหมี้การประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง แบบมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

       3.5 ครูน าผลการประเมินพฒันาการเด็กมาปรับปรุงการจดัประสบการณ์         
และพฒันาเด็ก 

ดีเลิศ 

      3.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็น 
      ส าคญั 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินท้ัง  3  มาตรฐาน ดีเลศิ 

 

            2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานท่ี  1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์อง  
แต่ละระดบัชั้น 

ดี 

      1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น ดี 
      1.3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

ดี 

      1.4 ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์ ดี 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั 
       1.5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 
        การส่ือสาร 

ดี 

        1.6 ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ ์    
สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 

        1.7 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
        1.8 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 
 ด้านคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน ดีเลศิ 
       1.1 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
       1.2 ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
       1.3 ผูเ้รียนมีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ 
       หลากหลาย 

ดีเลิศ 

       1.4 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
       1.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        2.1 สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็น 
        รูปธรรมชดัเจน 

ดีเลิศ 

       2.2 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี          
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยอดเยีย่ม 

       2.3 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
       2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 
       การจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ยอดเยีย่ม 

       2.5 สถานศึกษาจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน 
       การบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

       2.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของ 
       สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลศิ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกดั 
มาตรฐานท่ี 3กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
       3.1 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และผูเ้รียน 
        สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้

ดีเลิศ 

        3.2 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ 
        การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

        3. 3 ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดีเลิศ 

       3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล 
       กลบัมาพฒันาผูเ้รียน 

ดีเลิศ 

       3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา         
ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

      3.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
      ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลศิ 

 
10.4 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                      จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
          1)  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง  ไดอ้อกก าลงักาย 
อย่างสม ่าเสมอ มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมละค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบติัตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ตั้งใจเรียน  เป็นเด็กดีของโรงเรียนมีความสุภาพ  นอบนอ้มโอบออ้มอารี  ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น  
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริยแ์ละรักความเป็นไทย  และยึดมัน่
ในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้  และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขมีเอกลกัษณ์ เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ”  มีอตัลกัษณ์ “มีมารยาทดี  วจีไพเราะ มีจิตแบ่งปัน”  
และสามารถแกปั้ญหาผูเ้รียนมีฐานะยากจน  จดัใหมี้การส่งเสริมรายไดร้ะหวา่งเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยร่วมกิจกรรม
พิมพพ์ระเคร่ืองเขียนลายสังคโลก   
           2)   สถานศึกษามีการจดัองคก์ร  โครงสร้างการบริหารจดัการตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารมี 
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ความสามารถในการบริหารงานตามบาทบาทหนา้ท่ีทั้ง 4 งานหลกั  ตามแนวทางของการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจดั
การศึกษา  สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบของกฎหมายก าหนด  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ประสบการณ์หลากหลายมีส่วนร่วมในการบริหาร  จนส่งผลใหส้ถานศึกษามี
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด  สวยงามเป็นระเบียบ  ถูกสุขลกัษณะปลอดภยั 

3) สถานศึกษามีครูครบชั้น  ครูทุกคนไดรั้บการอบรมพฒันาตามเกณฑท่ี์คุรุสภาก าหนด  ไดรั้บการ 
นิเทศแผนการจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินแบบวดัแบบทดสอบสม ่าเสมอ  ครูส่วนใหญ่
สามารถก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกบัผูเ้รียนได ้ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคล  น าขอ้มูล 
มาวางแผนการจดัการเรียนการสอนตามพฒันาการของแต่ละคน  มีการจดับรรยากาศส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ใชส่ื้อประกอบการ
จดัการเรียนการสอน  มีการประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลายแลว้น าผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม
พฒันาผูเ้รียน  มีการท าวิจยัในชั้นเรียน  สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
           1)  ผูเ้รียนบางส่วนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดอยา่งเป็นระบบ 
และการคิดแบบองคร์วม  และไม่มีนิสัยรักการอ่าน  คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งผูเ้รียนมีผลการทดสอบ
ระดบัชาติอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และไม่มีพฒันาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          2)  สถานศึกษามีการจดัหา  ผลิต  และส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อพฒันาคุณภาพยงัไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ชดัเจนเท่าท่ีควร    
           3)  ครูบางส่วนไม่มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลไปใชส้อนซ่อมเสริมและพฒันา 
ผูเ้รียน และการน าส่ือเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนไม่มากเท่าท่ีควร 
           4)  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุง 
และพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเน่ือง  โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่เหมือนกนัทุกปี 
 
10.5  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวง โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2561 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
              1)  ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางดา้นการคิดสังเคราะห์โดยการส่งเสริมการ 
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อ่านแลว้คิด  สนใจหนงัสือทุกชนิด แผนผงัความคิด  ฝึกตั้งค  าถาม  ส่งเสริมโดยการสร้างแรงจูงใจ  ให้รางวลั  ยกยอ่ง  
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ ฝึกใหเ้ป็นคนมีนิสัยชอบถามหาส่ิงใหม่  ศึกษาสะสมขอ้มูล  เช่ือมโยงเหตุผล  ส่งเสริมให้มี
การพฒันาการคิดทุกลกัษณะอยา่งสม ่าเสมอ  ใชส่ื้อกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากหาความรู้  จดัสภาพแวดลอ้มให้เกิดความอยาก
รู้ใชค้  าถามยัว่ย ุ ทา้ทายใหค้ิดและจินตนาการ  จดักิจกรรมท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น  การจดักิจกรรม  
โครงงาน  การทดลอง  การวาดภาพศิลปะ  การเขียนเรียงความ  ท าหนงัสือเล่มเลก็  ใชร้ะยะเวลา  1  ปี 

  2)  สถานศึกษาควรออกขอ้ทดสอบแบบฝึกคิดวิเคราะห์  แบบอตันยัมากกวา่ปรนยั   
เพื่อส่งเสริมและฝึกทกัษะดา้นการคิดใหก้บัผูเ้รียน  ระยะเวลา 1 ปี 
         2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
             1)  สถานศึกษาควรวางแผนพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ 
ส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห์  และแกปั้ญหา  สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  เช่น กระบวนการแกปั้ญหา  การเรียนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นตน้  ใชเ้วลา 1 ปี 
              2)  สถานศึกษาควรวางแผนพฒันากระบวนการบริหารงานวิชาการ  โดยเนน้การท างาน 
ของกระบวนการวดัผลการเรียนรู้  กระบวนการใชผ้ลการประเมินเพื่อพฒันางานบริหารทัว่ไปใหมี้คุณภาพสูงขึ้นโดย
เนน้การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  และมีการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ใชร้ะยะเวลา 1 ปี 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ครูควรวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์แบบทดสอบ  และปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของครู  ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดถู้กตอ้งบงัเกิดสัมฤทธิผล  และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วม  และใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลายยิง่ขึ้น  ระยะเวลา  1 ปี 

2)  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน าผลการทดสอบระดบัชาติท่ีประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้มาวิเคราะห์
และน าไปใชใ้นการจดัแผนการจดัการเรียนรู้  จดัท าโครงการพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดัในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบต ่ากวา่ร้อยละ  50 วิจยัในชั้นเรียนเพื่อใหท้ราบสาเหตุท่ีท าใหผ้ลการทดสอบต ่าและจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ระยะเวลา 1 ปี 

3)  สถานศึกษาควรท าแผนพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหช้ดัเจน  ศึกษาวิเคราะห์สภาพจริงดา้นจุดเด่น  จุด
ควรพฒันา  โอกาส  และขอ้จ ากดัของสถานศึกษา  น าไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาคุณภาพท่ีตรงกบัสภาพจริง เช่น 
วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู  และการบริหารจดัการ  รวมทั้งการการน าผล
การทดสอบระดบัชาติ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ แลว้ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการพฒันาผลการทดสอบระดบัชาติให้สูงขึ้น
โดยค าสึงถึงความพร้อมและศกัยภาพของครูผูเ้รียนและสถานศึกษาแต่ไม่ควรต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี 
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 4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรน าผลประเมินในรายงานประจ าปีท่ีเป็นจุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา และขอ้เสนอแนะไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ  เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพภายในเป็นระบบและ
มีความเขม้แขง็  ระยะเวลา 1 ปี 
             ข้อเสนอแนะ 
                        สถานศึกษาควรการจดักิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน และใชก้ารวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย ครูผูส้อนควรน าผลจากการทดสอบ/ประเมินมา
วิเคราะห์หาสาเหตุหรือมาตรฐานการเรียนรู้ท่ียงัไม่ผา่นตามมาตรฐาน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป
ครูควรใชว้ิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง ดว้ยวิธีการ เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย น าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชก้ารบวนการวิจยั จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด การแกปั้ญหา การลงมือปฏิบติัเช่น การท าโครงงานในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือการท าโครงงานท่ีบูรณาการความรู้ในหลายๆสาระการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
- เชิงคุณภาพ   ดีเลศิ   ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ    ดีเลศิ   ระดับคุณภาพ 4 

   1.1 สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพของเด็ก 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดบั เชิงปริมาณ ระดบั 

มาตรฐานท่ี 1คุณภาพของเด็ก 
      1.1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 

ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยีย่ม 5 

      1.2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกได้
เหมาะสมตามวยั    

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

      1.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม                                                                     

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

      1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้
 

ดีเลิศ 

 

4 
 

ดีเลิศ 

 

4 
 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

 
1) กระบวนการพฒันา 
          โรงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมการออกก าลงักายกลางแจง้ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กมีน ้าหนกัและส่วนสูง
ตามเกณฑ ์มีสุขภาพอนามยั สุขนิสัยท่ีดีรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่ว
ประสานสัมพนัธ์ และทรงตวัไดแ้ละใชมื้อ-ตาประสานสัมพนัธ์กนัเหมาะสมตามวยัจดัประสบการณ์ให้เด็กแสดงออก
ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น สนใจ มีความสุขและแสดงออกผา่นงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหวซ่ือสัตยสุ์จริตมีความเมตตา กรุณา มีน ้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปันมีความเห็นออกเห็นใจผูอ่ื้นและมี
ความรับผิดชอบ  เนน้ใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั มีวินยัในตนเอง ประหยดัและพอเพียงดูแล 
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รักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มีมารยาทตามวฒันธรรมไทยและรักความเป็นไทยยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นปฏิบติัตนเบ้ืองตน้ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมทกัทายและมีสัมมา
คารวะกบัผูใ้หญ่ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมรอบตวัเปิดโอกาสให้
เด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ อ่านเขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้มีความสามารถในการคิดรวบยอด มี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ ท างานศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์แสดงท่าทาง / เคล่ือนไหวตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ และจดัใหมี้การสอบถามความพึงพอใจดา้นการพฒันาคุณสภาพของเด็ก จากผูมี้
ส่วนร่วมกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีสถานศึกษาสร้างขึ้น รวบรวม สรุปและประมวลผลใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือไดแ้ก่  รูปภาพการจดักิจกรรม  
แบบการวดัน ้าหนกัและส่วนสูงท่ีเป็นไปตามเกณฑข์องกรมอนามยั  แบบสอบถาม  เป็นตน้ 
  

2) ผลการด าเนินงาน 
1.เด็กมีพฒันาการเหมาะสมตามวยั ไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีแล ดูแลความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั  : ค่า
เป้าหมาย  ยอดเยีย่ม / ยอดเยีย่ม 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5  ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกไดเ้หมาะสมตามวยั  : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ                                                             
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม:ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได:้ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / 
ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ...เป็นไปตาม.ค่าเป้าหมาย 
  3)  จุดเด่น 
- เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั กล่าวคือ เด็กมีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑน์ ้าหนกัและส่วนสูงตาม 
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เกณฑ ์มีสุขภาพอนามยั สุขนิสัยท่ีดีรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่ว
ประสานสัมพนัธ์ และทรงตวัไดแ้ละใชมื้อ-ตาประสานสัมพนัธ์กนั ในระดบัยอดเยีย่ม 
 
4) จุดควรพฒันา 
- เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั กล่าวคือ 
ครูควรส่งเสริมและพฒันาให้เด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ อ่านเขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แสดงท่าทาง / เคล่ือนไหวตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใหม้ากยิง่ขึ้น  และควรฝึกใหเ้ด็กกลา้แสดงออก 
 

  1.2 สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดับ เชิงปริมาณ ระดับ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
       2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 
ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

       2.2 จดัครูให้ตรงตามความสามารถและเพียงพอกบัชั้นเรียน ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยีย่ม 5 
       2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
      2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและ

เพียงพอ                                                                                  
ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

      2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

      2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

      2.7 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพฒันา 

            โรงเรียนไดมี้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน  และด าเนินการบริหารและจดัการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมดา้นวิชาการ 
ดา้นครูและบุคลากรดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และดา้นระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษามี
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยสถานศึกษาออกแบบการจดั
ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั 
ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ินจดัครูใหเ้หมาะสมกบัภารกิจการเรียนการสอนหรือจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยั
หรือผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยัอยา่งพอเพียงกบัชั้นเรียนพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษามีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก
ใชป้ระสบการณ์ส าคญัในการออกแบบการจดักิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก และครอบครัวจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภยั 
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการ
เรียนรู้ เช่นของเล่น หนงัสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลย ีส่ือเพื่อการ
สืบเสาะหาความรู้อ านวยความสะดวก และใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศวสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุน
การจดัประสบการณ์และพฒันาครูก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัและจุดเนน้/นวตักรรมท่ีสถานศึกษาก าหนดจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอด
รับกบัมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจดัส่งรายงานผล
การประเมินใหห้น่วยงานตน้สังกดัมีการสอบถามความพึงพอใจดา้นกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยจดัโครงการส่งเสริมและพฒันา ดงัน้ี  หลกัสูตร
การศึกษาระดบัปฐมวยั  แบบสอบถาม  วุฒิบตัรการผา่นอบรมของครู  วุฒิการศึกษา  รูปภาพ  เป็นตน้ 
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2) ผลการด าเนินงาน 
             1. สถานศึกษาพฒันากระบวนการบริหารและการจดัการ ตามบริบทของสถานศึกษา ไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ
ทอ้งถ่ินสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน :  ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                                          - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4...เป็นไปตาม.ค่าเป้าหมาย 
 1.2  จดัครูใหต้รงตามความสามารถและเพียงพอกบัชั้นเรียน : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5 ....เกินค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5 ....เกินค่าเป้าหมาย 
 1.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ :ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.4  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ:ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.5  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู : ค่า
เป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.6  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
: ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
              1.7  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                         - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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   3) จุดเด่น 
- หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน
กล่าวคือ โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยสถานศึกษา
ออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั  
ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ในระดบัดีเลิศ   
 

   4) จุดควรพฒันา 
- สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และเพียงพอตามบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ 
โรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่นของเล่น หนงัสือนิทาน ส่ือ
จากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลย ีส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
         - สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
กล่าวคือ  โรงเรียนควรอ านวยความสะดวก และใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศวสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการ
จดัประสบการณ์และพฒันาครู เพิ่มมากขึ้น 
         - ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษากล่าวคือ โรงเรียนควรจดักิจกรรม
สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา เพิ่มมากขึ้น  
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    1.3 สรุปผลการประเมินด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- เชิงคุณภาพ    ดีเลศิ    ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ    ดีเลศิ     ระดับคุณภาพ 4 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดบั เชิงปริมาณ ระดบั 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
     3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่ง

สมดุลเตม็ศกัภาพ 
ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

    3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติั
อยา่ง มีความสุข 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

    3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมตามวยั 

ดีเลิศ 3 ดีเลิศ 4 

    3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
มาพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์  และพฒันา
เด็ก    

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 

      3.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็ก
เป็นส าคญั 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

 
1) กระบวนการพฒันา 
          ครูจดัประสบการณ์ให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล เตม็ศกัยภาพ รู้จกัเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้
เด็กทุกคนไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผสัจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั มีการติดตามและประเมินผลพฒันาการเด็กอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็น
รายบุคคล จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกายดา้นอารมณ์ จิตใจดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาไม่
มุ่งเนน้การพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียวจดัประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
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หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเองจดัหอ้งเรียนใหส้ะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั จดัพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการ 
 
จดักิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศการดูแลตน้ไม ้ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัช่วงอาย ุระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  ใชส่ื้อของเล่นท่ีกระตุน้ใหค้ิดและหาค าตอบ มีการ
ประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใชแ้บบทดสอบ โดย
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการเด็กน าผลการประเมินพฒันาการท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ผลการประเมิน
พฒันาการเด็ก เพื่อน าไปพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้ด็กมีคุณภาพ  สถานศึกษาจดั
ใหมี้การสอบถามความพึงพอใจดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั จากผูมี้ส่วนร่วมกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสถานศึกษาสร้าง
ขึ้น รวบรวม สรุปและประมวลผลใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ โดยใชโ้ครงการสนบัสนุน คือ 
  - โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ - โครงการชุมชนสัมพนัธ์   
          และดูไดจ้ากแผนการจดัประสบการณ์  รูปภาพการจดักิจกรรม  แบบประเมินพฒันาการดา้นต่างๆ และ
สภาพแวดลอ้มภายในชั้นเรียน 
2) ผลการด าเนินงาน 
        1. ครูและบุคลากรจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญัไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
            1.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัภาพ : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
            1.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่ง มีความสุข : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
            1.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมตามวยั : ค่าเป้าหมายดีเลิศ / ดีเลิศ  
 - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
             1.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์  และพฒันาเด็ก  : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
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   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - ร้อยละเชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  :ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดี....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ ดี....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   3) จุดเด่น 
-ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล กล่าวคือ  
ครูวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกายดา้น
อารมณ์ จิตใจดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาไม่มุ่งเนน้การพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว 
 

   4) จุดควรพฒันา 
-ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข กล่าวคือ 
ครูควรจดัประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม ใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความตอ้งการ 
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เด็กไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ใหม้ากขึ้น 
        - ครูจดัใหมี้การประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง แบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ 
ครูควรประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการเด็ก ใหม้ากขึ้น 
-ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญักล่าวคือ 
ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัประสบการณ์และประเมินพฒันาการเด็ก เพิ่มมากขึ้น 
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2. ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลศิ    ระดับคุณภาพ     4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลศิ    ระดับคุณภาพ      4 

         2.1 สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน 
- เชิงคุณภาพ   ดี   ระดับคุณภาพ   3          - เชิงปริมาณ  ดี    ระดับคุณภาพ 3 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดบั เชิงปริมาณ ระดบั 

มาตรฐานท่ี 1คุณภาพของผูเ้รียน 
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน ดี 3 ดี 3 
    1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์อง
แต่ละระดบัชั้น 

ดี 3 ดี 3 

    1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น ดี 3 ดี 3 
    1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

ดี 3 ดี 3 

    1.4 มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถสร้างนวตักรรม ดี 3 ดี 3 
    1.5 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ดี 3 ดี 3 
    1.6 มีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

ดี 3 ดี 3 

   1.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดี 3 ดี 3 
   1.8 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 3 ดี 3 
ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
    1.1 มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 3 ดี 3 
   1.2 มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
   1.3 มีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   1.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
   1.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพฒันา 
           โรงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้นมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลมีการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตวัเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงานผลผลิตใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค ์
และมีคุณธรรมบรรลุและมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคมมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยยอมรับและอยูร่่วมกนับนความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในดา้น เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนาภาษาวฒันธรรมประเพณีรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น
และจดัใหมี้การสอบถามความพึงพอใจดา้นคุณภาพของผูเ้รียน จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใชโ้ครงการสนบัสนุนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ    - โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา - โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 - โครงการชุมชนสัมพนัธ์                                                       - โครงพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             -  โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน  เป็นตน้  และดูไดจ้ากรูปภาพการจดักิจกรรมต่าง  แบบ
บนัทึกงานธุรการในชั้นเรียนต่างๆ 
 

2) ผลการด าเนินงาน 
1.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น : ค่าเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
              1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น : ค่าเป้าหมาย  ดี / ดี 
                                         - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  

34 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา : 
ค่าเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                                        - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.4 มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถสร้างนวตักรรม : ค่าเป้าหมาย  ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.5 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร : ค่าเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ….เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
              1.6 ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑส์ถานศึกษาก าหนด  : ค่าเป้าหมาย  ดี / ดี         
                                        - เชิงคุณภาพ ปานกลาง ระดบัคุณภาพ 2 ....ต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ปานกลาง ระดบัคุณภาพ 2 ....ต ่าค่าเป้าหมาย  
 1.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.8 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ : ค่าเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
2. ผูเ้รียนมีพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสยัตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2.1 มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด : ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดบัคุณภาพ 3 ....ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2.2 มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2.3 มีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม : ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                         - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                                          - ร้อยละเชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียน:ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - ร้อยละเชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - ร้อยละเชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 

   3) จุดเด่น 
         -ผูเ้รียนมีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย กล่าวคือ 
ผูเ้รียนยอมรับและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนาภาษาวฒันธรรมประเพณี 
         - ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมกล่าวคือ 
ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่
ร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 
         - ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียนกล่าวคือ 
            โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
มีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาจนมีความพึงพอใจในระดบัดีเลิศ 
        -ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางดา้นการเรียนดนตรีไทย   นาฏศิลป์ และดนตรีสากลไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม  เช่น ร่วมพีธีในงานศพ  งานประเพณีลอยกระทงประจ าปี  งานบวช  งานขึ้นบา้นใหม่  เป็นตน้ 
       -ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถในการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื่อใชใ้นการจดัท าอาหารกลางวนัและจ าหน่ายใหแ้ก่
บุคลากรในโรงเรียน 
       -ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถในการเขียนลายสังคโลกและการพิมพพ์ระเคร่ืองซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

   4) จุดควรพฒันา 
         - ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์กล่าวคือ 
            โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตวัเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง
องคค์วามรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงานผลผลิต 
ใหม้ากขึ้น 
         - ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพกล่าวคือ 
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            โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูฝึกใหเ้ด็กผูเ้รียนรู้จกัการเสาะแสวงหาความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ เจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพใหม้ากขึ้น 
 
         -ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT) ไม่เป็นไปตามเกณฑส์ถานศึกษาก าหนด  กล่าวคือ   
           1) ผลการประเมินความสามารถทางดา้นการอ่านของผูเ้รียน ( RT )  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  มีการประเมินรวม  2  
สมรรถนะเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561  ร้อยละ  2.76  ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  คือ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  
3  แต่   ผลการประเมินดา้นการอ่านออกเสียงของโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  มีผลการประเมินท่ีสูงกวา่ระดบั
ศึกษาธิการภาค  สูงกวา่สังกดั  สพฐ.  และยงัสูงกวา่ระดบัประเทศ 
            2) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ยังไม่ประกาศผล 
            3) ผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลการ
ประเมินดงัน้ี    
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบสูงกวา่เป้าหมายท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว ้ คือตอ้งมีคะแนน
เพิ่มขึ้นร้อยละ  3  แต่ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไดร้้อยละ  3.12  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด                                                                                                                                                                     
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
ร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ  78.25 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์ ดี  เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  
ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั      
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของนกัเรียนท่ีได้
คะแนนร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คือ  59.25 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง  ต ่ากวา่เกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั      
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )  มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของ
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( องักฤษ )   คือ  82.50  อยูใ่นระดบั  ดีเลิศถือ
วา่สูงกวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั    

4) ผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลการ
ประเมินดงัน้ี       

              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ มีคะแนนของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
ร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ  36.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์ ก าลงัพฒันา  ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั      
 

37 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
ร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ  79.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์ ดี  เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  
ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั      
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของนกัเรียนท่ีได้
คะแนนร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คือ  41.00 ถือวา่อยูใ่นระดบั  ก าลงัพฒันา ซ่ึง ต ่ากวา่เกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั      
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )  มีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  แต่คะแนนของ
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนร้อยละสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( องักฤษ )   คือ  52.00  อยูใ่นระดบั ก าลงั
พฒันา ถือวา่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  ส่วนผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดต้ ่าสุดยงัสูงกวา่ทุกระดบั                                                                                                                            
            ทั้งน้ีโรงเรียนควรส่งเสริมและพฒันาใหค้รูและผูเ้รียนเห็นคุณค่าและความส าคญัในการทดสอบระดบัชาติ ( O-
NET,NT, RT ) ท่ีจะใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น  
           2.2 สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- เชิงคุณภาพ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดบั เชิงปริมาณ ระดบั 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
   2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีก าหนดชดัเจน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
   2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ  ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยีย่ม 5 

   2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบ
ดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ยอดเยีย่ม 5 ยอดเยีย่ม 5 

   2.5 สถานศึกษาจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   2.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพฒันา 
           โรงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาจดัระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจนสามารถด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม 
 
หลกัสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ความตอ้งการของ
ชุมชน ทอ้งถ่ิน จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพ 
 
ภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งจดัท ารายงานการประเมินตนเอง การด าเนินการทุกอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน สามารถ
ตรวจสอบไดมี้การบริหารอตัราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
การน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพฒันา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาบริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ ทั้งดา้นการพฒันาหลกัสูตร กิจกรรมเสริม 
หลกัสูตรท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจดัการ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมดว้ยส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครู บุคลากร ใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียนจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และ
มีความปลอดภยัจดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบริการ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ 
และการจดัการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษาและสอบถามความพึงพอใจผูท่ี้เก่ียวขอ้งในประเด็น
กระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษาโดยใชโ้ครงการสนบัสนุนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา           - โครงการพฒันาบุคลากร 
 - โครงการปรับภูมิทศัน์โรงเรียน  - โครงการพฒันาหอ้งเรียนและการจดัการเรียนการสอนสู่มาตรฐาน 

- โครงการชุมชนสัมพนัธ์  และโรงเรียนยงัไดจ้ดัท าแผนปฎิบติัการ  แผนพฒันาสถานศึกษา  หลกัสูตร
สถานศึกษา  เป็นตน้ 
2) ผลการด าเนินงาน 
      1.สถานศึกษาพฒันากระบวนการบริหารและการจดัการ ตามบริบทของสถานศึกษาไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีก าหนดชดัเจน : ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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 1.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยีย่ม             ระดบัคุณภาพ 5 ....สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยีย่ม  ระดบัคุณภาพ 5 ....สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
 1.3 สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5 ....สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยีย่ม ระดบัคุณภาพ 5 ....สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
 1.5 สถานศึกษาจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ตาม
บริบทของสถานศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                        - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                                           - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษา : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   3) จุดเด่น 
   -สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนกล่าวคือ 
            โรงเรียนด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไวอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน จดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง การด าเนินการทุกอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ 
-สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษากล่าวคือ 
            โรงเรียนบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพฒันางาน
อยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารอตัราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีระบบการนิเทศ 
 

40 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ภายใน การน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพฒันา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
 

   4) จุดควรพฒันา 
            -สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกล่าวคือ 
            โรงเรียนควรส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครู บุคลากร ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหม้ากขึ้น 
-สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา
กล่าวคือ 
           โรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ และมีความปลอดภยั ใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู่ 
 

         2.3 สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลศิ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลศิ   ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ระดบั เชิงปริมาณ ระดบั 

มาตรฐานท่ี 3กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   3.1 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และผูเ้รียน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.2 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3. 3 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
   3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล  
กลบัมาพฒันาผูเ้รียน 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา 
ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพฒันา 
          โรงเรียนด าเนินโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และโครงการชุมชนสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจดักิจกรรมไดจ้ริงมีรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผูท่ี้มีความจ าเป็นและตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะ แสดงออกแสดง 
 
ความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดใ้ชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายมีการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยเนน้การการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุขตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการ 
เรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ และจดัใหมี้การ
สอบถามความพึงพอใจดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา รวบรวม สรุปและประมวลผลใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ โดยดูไดจ้าก 

                  -โตรงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้        - โครงการ  open  house  และวนัแห่งความส าเร็จ 
                  - โครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล   
                  - โครงการสายสัมพนัธ์อนัดีของ  “ บวร” เพื่อเยาวชน 
                  - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา 

 

2) ผลการด าเนินงาน 
1.ครูและบุคลากรจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่ต ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.1 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต
ได ้: ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 

   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.2 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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 1.3 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก : ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามงกวา่ค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ...เป็นไปตาม.ค่าเป้าหมาย 
 1.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล  กลบัมาพฒันาผูเ้รียน 
: ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 1.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 : ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย                                            
 1.6  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั : ค่าเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                        - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดบัคุณภาพ 4 ...เป็นไปตาม.ค่าเป้าหมาย 
 3) จุดเด่น 
          - ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลกลบัมาพฒันาผูเ้รียน กล่าวคือ 
 ครูจดัใหมี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดั
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชพ้ฒันาการ
เรียนรู้ 
          -ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงและน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  เช่น                   
                  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางดา้นการเรียนดนตรีไทย  และดนตรีสากลไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  
เช่นร่วมพีธีในงานศพ  งานประเพณีลอยกระทงประจ าปี  งานบวช  งานขึ้นบา้นใหม่  เป็นตน้ 
                 ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถในการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื่อใชใ้นการจดัท าอาหารกลางวนัและจ าหน่าย
ใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน 
                ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถในการเขียนลายสังคโลกและการพิมพพ์ระเคร่ืองซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4) จุดควรพฒันา 
          - ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก กล่าวคือ 
ครูควรมีการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยเนน้การการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ใหสู้งกวา่ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
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          - ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ 
ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหม้ากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

            ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเร็จกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3 - 5 ปี )และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดงันั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่นจุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการ
พฒันาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลือดงัน้ี 
1. ระดับปฐมวัย 
        1.1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
1) จุดเด่น 
          - เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั กล่าวคือ เด็กมีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑน์ ้าหนกัและส่วนสูง
ตามเกณฑ ์มีสุขภาพอนามยั สุขนิสัยท่ีดีรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่ว
ประสานสัมพนัธ์ และทรงตวัไดแ้ละใชมื้อ-ตาประสานสัมพนัธ์กนั 
2) จุดควรพฒันา 
          - เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั กล่าวคือ ครูควรส่งเสริมและพฒันาให้เด็กสนทนาโตต้อบและเล่า
เร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ อ่านเขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แสดง
ท่าทาง / เคล่ือนไหวตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
ใหม้ากยิง่ขึ้น 
         - เด็กมีการพฒันาการดา้นการแสดงออก  กล่าวคือ  ครูควรกิจกรรมใหเ้ด็กไดฝึ้กการแสดงออก  กลา้คิด  กลา้พูดและ
กลา้แสดงออกใหม้ากขึ้น 
        1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) จุดเด่น 
           - หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ
ทอ้งถ่ินกล่าวคือ โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยสถานศึกษา
ออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั 
ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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2) จุดควรพฒันา 
           - สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และเพียงพอตามบริบทของสถานศึกษา 
กล่าวคือโรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่นของเล่น  
หนงัสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลย ีส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
         - สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
กล่าวคือ โรงเรียนควรอ านวยความสะดวก และใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศวสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการ
จดัประสบการณ์และพฒันาครู เพิ่มมากขึ้น  
         - ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษากล่าวคือ โรงเรียนควรจดักิจกรรม
สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา เพิ่มมากขึ้น  
           1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) จุดเด่น 
        - ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล กล่าวคือ ครูวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกายดา้นอารมณ์ จิตใจดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาไม่มุ่งเนน้
การพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว 
2) จุดควรพฒันา 
             - ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข กล่าวคือ ครูควรจดัประสบการณ์
ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม ใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กไดเ้ลือกเล่น 
เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ให้มากขึ้น 
             - ครูจดัใหมี้การประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง แบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ ครูควรประเมินพฒันาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใชแ้บบทดสอบ โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินพฒันาการเด็ก ใหม้ากขึ้น 
            -ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญักล่าวคือครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์และ
ประเมินพฒันาการเด็ก เพิ่มมากขึ้น 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          2.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) จุดเด่น 
            - ผูเ้รียนมีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย กล่าวคือ ผูเ้รียนยอมรับและอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนาภาษาวฒันธรรมประเพณี 
            - ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมกล่าวคือ ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแยง้กบั
ผูอ่ื้น 
           - ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียนกล่าวคือโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
 

2) จุดควรพฒันา 
            - ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์กล่าวคือ โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ย
ตวัเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงานผลผลิต ใหม้ากขึ้น 
             - ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพกล่าวคือ โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูฝึกใหเ้ด็กผูเ้รียน
รู้จกัการเสาะแสวงหาความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพใหม้ากขึ้น 
2.2 ด้านกระบานการบริหารและการจัดการ 
1) จุดเด่น 
              -สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนกล่าวคือ โรงเรียนด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไว้
อยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา มี
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งจดัท ารายงานการประเมินตนเอง การ
ด าเนินการทุกอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้
            -สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษากล่าวคือ โรงเรียนบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การน าแผนไปปฏิบติัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารอตัราก าลงั 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันา
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพฒันา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

47 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 

2) จุดควรพฒันา 
            -สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกล่าวคือ โรงเรียนควรส่งเสริม สนบัสนุน  
พฒันาครู บุคลากร ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใชใ้นการพฒันางานและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหม้ากขึ้น 
             -สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษากล่าวคือโรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และมีความปลอดภยั ใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู่ 
2.3 ด้านกระบานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1) จุดเด่น 
             - ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลกลบัมาพฒันาผูเ้รียน กล่าวคือ ครูจดัให้มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
         2) จุดควรพฒันา 
             - ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก กล่าวคือ ครูควรมีการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์
เชิงบวก ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ใหสู้งกวา่ค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
            - ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ
ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหม้ากขึ้น 
3. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
           3.1 การจดักิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการพฒันาผูเ้รียนเป็นกลุ่มอยา่งหลากหลาย 
           3.2 ส่งเสริมครูในการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์และเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
( Active Learning ) 
           3.3 ส่งเสริมพฒันาครูเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงปฏิบติัการดา้นทกัษะและการ 
ใชน้วตักรรมในงานท่ีไดรั้บแต่งตั้งและมอบหมายพร้อมติดตามนาไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
            3.4 การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นโรงเรียนคุณธรรมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
            4.1 พฒันาครูผูส้อนในการวางแผนพฒันาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามพระราชบญัญติั 

48 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
การศึกษาแห่งชาติ 
           4.2 แนวการคิดวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สู่แนวทางการประเมินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
           4.3  พฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  เช่น  ห้องสมุด 
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ส่วนที่ 4ภาคผนวก 
 

                                              - เอกสารอา้งอิงท่ีส าคญั 
- ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

     - บนัทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอนิทราทิตย์" 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 
เม่ือวนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ. 2563 ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                            
ปีการศึกษา 2562  ดว้ยมติเป็นเอกฉนัทใ์ชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดัและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงช่ือ 
(นายธรรมศกัด์ิ  สายฤทธ์ิ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

 
 

                                        ลงช่ือ 
( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ค าส่ังโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

ท่ี  13   / 2563 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอนิทราทิตย์" 

ปีการศึกษา 2562 
 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ใหมี้
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ยระบบประกนั
ภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง และตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 2                
การประกนัคุณภาพการศึกษา   หมายความวา่  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจดัขึ้น เพื่อให้เกิดการพฒันาและสร้างความเช่ือมัน่ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนวา่
สถานศึกษานั้นสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้
สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียน บา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์   
จึงแต่งตั้งบุคคลในทา้ยค าสั่งน้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ลว้เสร็จ ดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค         ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
1.2 นายภาณุพงศ ์ ชูมา              ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปากคลอง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
1.2 นายสุชาติ  อยูส่ถิต                  ผูช่้วยผูอ้  านวยการสถานศึกษา          กรรมการ 
1.3 นายด าเนิน  นอ้ยถึง                 ผูช่้วยผูอ้  านวยการสถานศึกษา          กรรมการ 
1.5 นายธรรมศกัด์ิ  สายฤทธ์ิ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
1.6 นายสมจิตร  พุ่มพรม   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

            มีหนา้ท่ี ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นายสุชาติ  อยูส่ถิตย ์                     ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.2 นางรัดดา  ชูมา                      ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.3 นางสาวปรียาภา  อาคมวฒันะ       ครูช านาญการ                กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายสุชาติ  อยูส่ถิตย ์               ครูช านาญการพิเศษ                             ประธานกรรมการ 
3.2 นายด าเนิน  นอ้ยถึง                 ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
3.3 นางสาวศิริรัตน์  โพธ์ิเรือง       ครูช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.4 นางวรรณพร  เกตุคง               ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
3.5 นางธรรศญา   เรืองเดช            ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
3.6  นางนนัทวนั  พนัปี                  ครูช านาญการ                                             กรรมการ  
3.7 นายสรพงษ ์ ด าดี                      ครูช านาญการ                                             กรรมการ 
3.8 นางนนัทิชา  หมู่โยธา               ครูช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ  
3.9  นางรัดดา  ชูมา                        ครูช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.10 นางรุ่งอรุณ  เปรมอน้              ครูช านาญการพิเศษ                                    กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากบั ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
             4. ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบดว้ย  8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

5) จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

6. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562  ประกอบดว้ย 
              4.1 นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค         ผูอ้  านวยการสถานศึกษา               ประธานกรรมการ 

4.2 นายสมจิตร  พุ่มพรม               ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
4.3 นายศิริรัตน์  โพธ์ิเรือง              ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
4.4 นางธรรศญา  เรืองเดช             ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
4.5 นางนนัทวนั  พนัปี                   ครูช านาญการ              กรรมการ 
4.6 นางนนัทิชา  หมู่โยธา               ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
4.7 นางรัดดา  ชูมา                          ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ  
4.8 นางสาวปรียาภา  อาคมวฒันะ   ครูช านาญการ                             กรรมการ 

              4.8. นางสาววรัญญา  นนัชม            ครูผูช่้วย                                     กรรมการ 
              4.9  นางสาวสังเวียน  แกว้หนู         ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ  
              4.10  นางสาวพรพนัธ์  ดีประวี         ครูผูช่้วย                                     กรรมการ 
              4.11 นางสาวชไมพร  เกิดช ้า             ครูผูช่้วย                                     กรรมการ 
              4.12 นางสาววชัราภรณ์  อ่ิมหน า       ครูจา้งสอน                                กรรมการ 

4.13 นางรุ่งอรุณ  เปรมอน้                ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
 
          มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง
ตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จดัส่งหน่วยงานตน้สังกดั จ านวน 1 เล่ม ภายในวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ 2563 ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิด
ความเรียบร้อย อนัจะยงัส่งผลใหเ้ป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงคก์ารพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

     สั่ง ณ วนัท่ี 2  มีนาคม พ.ศ. 2563 

                                                                                         (ลงช่ือ)  
                                                                                                           ( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 
                                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ค าส่ังโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  

ท่ี   58    / 2562 
เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 ระบุให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกนัคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์จะด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนว
ทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการ
จดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ ดงัน้ี 

 
คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั 

1. นางอุไรวรรณ โพธ์ินาค           ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา            ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรียาภา  อาคมวฒันะ   ต าแหน่งครูช านาญการ                           รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววารินทร์  ช่ืนชมบุญ     ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
4. นางจุไรรัตน์  ศรีค าแหง           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
5. นางสมกมล  ณ  เชียงใหม่        ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ   
6. นางจุฑามาศ  ภกัดีบริบาล         ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ  
7. นางพิมลพรรณ  วิริยะพงษ ์       ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
8. นางสาวพรพนัธ์  ดีประวี           ต าแหน่งครูผูช่้วย                                   กรรมการ 
9. นางสาวกญัจนา  อยูส่ถิตย ์        ต าแหน่งครูจา้งสอน                                กรรมการ 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

10. นางสาววชัราภรณ์  อ่ิมหน า      ต าแหน่งครูจา้งสอน                               กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวทิพวรรณ  โอศาสตร์   ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็ก                              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 
1. นางอุไรวรรณ โพธ์ินาค            ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ                                    
2. นายสมจิตร  พุ่มพรม                ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
3. นายสุชาติ  อยูส่ถิตย ์                ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
4. นายด าเนิน  นอ้ยถึง                  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
5.  นางศิริรัตน์  โพธ์ิเรือง             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ กรรมการ                                                               
6.  นางธรรศญา  เรืองเดช            ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ                                                             
7. นางรัดดา  ชูมา                         ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
8. นางธญัญารัก  สอนโต             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
9.  นางสาววรรณพร  เกตุคง        ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
10. นาง มลฑา  ทะขติั                  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
11. นางพิสมยั  พุ่มพรม               ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
12. นางวิภาวรรณ  ป่ินวิลยั          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
13. นางวนัเพญ็  กอ้นสุวรรณ      ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
14. นายอ านาจ  ทองพรรณ          ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
15. นางนนัทิชา  หมู่โยธา            ต าแหน่งครูช านาญการ                                  กรรมการ  
16. นายสรพงษ ์ ด าดี                   ต าแหน่งครูช านาญการ                                  กรรมการ  
17. นายอ านาจ  ฟองเพช็ร            ต าแหน่งครูช านาญการ                                  กรรมการ  
18. นางรุจระวี  พิพฒันโรจน์       ต าแหน่งครูช านาญการ                                  กรรมการ  
19. นายเทิดชยั  นิลนนท ์             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
20. นางสาวสังเวียน  แกว้หนู       ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
21. นางสาววรัญญา  นนัชม         ต าแน่งครูผูช่้วย                                              กรรมการ 
22. นางสาวชไมพร  เกิดช ้า          ต าแหน่ง ครูผูช่้วย                                          กรรมการ 
23. นายทศัธราวุธ  ขนัทะวิชยั      ต าแหน่งครูจา้งสอน                                      กรรมการ 
24. นายสถาพร  แสงสุดจิตร        ต าแหน่งครูจา้งสอน                                      กรรมการ 

             25.  นางรุ่งอรุณ  เปรมอน้             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการและ เลขานุการ 
26. นางนนัทวนั  พนัปี                 ต าแหน่งครูช านาญการ                                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ขอให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562                                                                                     

                                                     
                                    สั่ง  ณ วนัท่ี  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

                                                                                         ลงช่ือ 
                                                                                                                ( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 
                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอนิทราทิตย์"   
ท่ี   78    / 2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 ระบุให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกนัคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.  นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค     ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ                                
2. นายสมจิตร  พุ่มพรม           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        รองประธานกรรมการ 
3.  นางจุฑามาศ  ภกัดีบริบาล  ต าแหน่งช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
4. นายสุชาติ  อยูส่ถิตย ์           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
5.  นายด าเนิน  นอ้ยถึง            ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
6.  นางรุ่งอรุณ  เปรมอน้         ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 

ขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562       

                                                                           ลงช่ือ ................................................ 

                                                                                                                ( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 
                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์              

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

    
 
 
ท่ี ศธ  89  / 2563                                                                 โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย ์

                        2   เมษายน   2563 
เร่ือง   เชิญผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน  นายภาณุพงศ ์ ชูมา ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปากคลอง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ดว้ย โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  อ าเภอ  เมือง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั 
เขต 1 จะจดัท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซ่ึงเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประเมินท่ีมีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน 
ใหเ้กียรติเป็นผูท้รงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   โดยมีบทบาท
หนา้ท่ีตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย พร้อมน้ี  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                       ( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 

 
ประกาศ โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
          โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบั
ปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เม่ือวนัท่ี 6  สิงหาคมพ.ศ. 2561 
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกนั จึงใหย้กเลิกประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรี
อินทราทิตย"์ เร่ือง เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา    ลงวนัท่ี  16  กรกฎาคม  2561 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  
ไดก้ าหนดการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท และมาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประกอบกบัมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ ในการประชุม คร้ังท่ี   1   เม่ือวนัท่ี  21  พฤษภาคม  2562 

โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  จึงประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา                           



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 
 

           ประกาศ ณ วนัท่ี   11  มิถุนายน  2562 

 
 

     ( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ เร่ืองใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  
และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบบัลงวนัท่ี 11 มิถุนายน  2562                                                                                                                                                              
------------------------ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจดัการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
             1.1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีแล ดูแลความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 
             1.2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกไดเ้หมาะสมตามวยั 
             1.3  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
             1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา
และทอ้งถ่ิน 
2.2 จดัครูให้ตรงตามความสามารถและเพียงพอกบัชั้นเรียน 

             2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ                                                                                                                      
2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู 

             2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.7  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัภาพ 
           3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่ง มีความสุข 
           3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมตามวยั 
           3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั

ประสบการณ์  และพฒันาเด็ก 
           3.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  
และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบบัลงวนัท่ี  11  มิถุนายน  2562 
------------------------ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจดัการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

      2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

      3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
     4) มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถสร้างนวตักรรม 

     5 ) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     6) มีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑส์ถานศึกษาก าหนด 
     7) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

     8) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 

    1) มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

    2 ) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

    3 ) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

   5 ) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีก าหนดชดัเจน 
  2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามบริบทข
สถานศึกษา 
  2.5 สถานศึกษาจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ตาม 
บริบทของสถานศึกษา 

  2.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต
ได ้

3.2 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล  กลบัมาพฒันาผูเ้รียน                                                                      
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
3.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั         
 
 

 
 

 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั                                                                                              

และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดบั ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ช้
มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ       เม่ือ
วนัท่ี 6  สิงหาคมพ.ศ. 2561 และโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ ไดป้ระกาศ ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน  2562 
 
 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 11  มิถุนายน  2562 
 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

 
 

 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั                                                                                              
และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดบั ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ช้
มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ       เมื่อ
วนัที่ 6  สิงหาคมพ.ศ. 2561 และโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ ไดป้ระกาศ ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบั
ปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เม่ือวนัท่ี  11  มิถุนายน  2562 
 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

 
              ประกาศ ณ วนัท่ี   13  มิถุนายน  2562 

 
 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธ์ินาค ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์ 

 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  
ฉบบัลงวนัท่ี  13  มิถุนายน  2562 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 
1.1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีแล 

ดูแลความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 
ระดบัยอด
เยีย่ม 

5 ระดบัยอด
เยีย่ม 

5 

      1.2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและ
แสดงออกไดเ้หมาะสมตามวยั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

      1.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้มีทกัษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 
       2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุม
พฒันาการทั้ง 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ
ทอ้งถ่ิน 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       2.2 จดัครูให้ตรงตามความสามารถและเพียงพอกบัชั้นเรียน ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั
ประสบการณ์ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั
และเพียงพอ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ ้     



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                                                                                                           ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       2.7 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา 
 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลศิ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้น
อยา่งสมดุลเตม็ศกัภาพ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบติัอยา่ง มีความสุข 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

      3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมตามวยั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินมาพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์  
และพฒันาเด็ก 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        3.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้เด็กเป็นส าคญั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี13  มิถุนายน  2562 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง   
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง   
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานระดับการศึกษาช้ันพื้นฐาน ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์อง
แต่ละระดบัชั้น 

ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 

       2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
      3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 

        4) มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถสร้างนวตักรรม ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
        5) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
    6 )มีผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 

    7) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 
    8) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดบัดี 3 ระดบัดี 3 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       1) มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       2) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัเลิศ 4 
       4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัเลิศ 4 

 
 
 

    



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง   
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง   
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

      5) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียน ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
      1) สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีก าหนด
ชดัเจน 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

      2) สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ  ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3) สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียน
รอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

        4) สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        5) สถานศึกษาจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        6) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจดัการ
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

       1) ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และ
ผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได้ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       2) ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

 3)  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และ
น าผล  กลบัมาพฒันาผูเ้รียน 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       5) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อ
พฒันา ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       6) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั         

ระดบัดีเลิศ 
 

4 
 

ระดบัดีเลิศ 
 

4 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
เกณฑ์การแปรค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ช่วงความถี่ (ร้อยละ) ความหมาย 
5 90 ขึ้นไป ยอดเยีย่ม 
4 80-89 ดีเลิศ 
3 70-79 ดี 
2 60-69 ปานกลาง 
1 ต ่ากวา่ 59 ก าลงัพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

แนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
********************* 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพจิารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ ปฐมวัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอนิทราทิตย์" 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพเด็กระดับคุณภาพ   ดีเลศิ  (4 ) 
ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1มีพฒันาการ
ดา้นร่างกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสัย
ท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภยัของตนได ้

1) เด็กร้อยละ 90 มีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั ยอดเยีย่ม 
2) เด็กร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามยัและสุขนิสัยท่ีดี ดีเลิศ 
3) เด็กร้อยละ 80 ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่นและปฏิบติั
กิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น 

ดีเลิศ 

4)เด็กร้อยละ 80 รู้และปฏิบติัตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด 
และระวงัภยัจากบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอนัตราย 

ดีเลิศ 

5) เด็กร้อยละ 80 สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่ว ดีเลิศ 
1.2 มีพฒันาการ
ดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได ้ 

1)เด็กร้อยละ 80 ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ไดส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสมตามวยั 

ดีเลิศ 

2) เด็กร้อยละ 80 กลา้พูด กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ ดีเลิศ 
3)เด็กร้อยละ 80 สนใจศิลปะ-ดนตรีมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง จงัหวะและดนตรีได ้และสร้างผลงานศิลปะ  
ไดเ้หมาะสมตามวยั 

ดีเลิศ 

4) เด็กร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา  มีน ้าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน ดีเลิศ 
5) เด็กร้อยละ   80 สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง ดีเลิศ 

6) เด็กร้อยละ 80 รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ อดทนในการรอคอย และรู้จกัอดกลั้นต่อส่ิง
เร้าใจท่ีมากระทบหรือพบเห็น 

ดีเลิศ 

7) เด็กร้อยละ 80 มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รู้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 8) เด็กร้อยละ 80 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง
และผูอ่ื้น 

ดีเลิศ 

1.3  มีพฒันาการ
ดา้นสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

1) เด็กร้อยละ 80 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้
เหมาะสม 

ดีเลิศ 

2) เด็กร้อยละ 80 มีวินยัในตนเอง เก็บของเล่น ของใชเ้ขา้ท่ีอยา่งเรียบร้อยดว้ย
ตนเอง 

ดีเลิศ 

3) เด็กร้อยละ  80 ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดัและพอเพียง ดีเลิศ 
4) เด็กร้อยละ 80 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน รวมทั้งทิ้งขยะไดถู้กท่ีดว้ยตนเอง 

ดีเลิศ 

5) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบติัตนตามมารยาทไทยไดเ้หมาะสมกบั
กาลเทศะ  เช่น การไหว ้การยิม้ ทกัทาย และมีสัมมาคารวะกบัผูใ้หญ่ 

ดีเลิศ 

6) เด็กร้อยละ 80 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้

ดีเลิศ 

7) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 

ดีเลิศ 

1.4 มีพฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 
ส่ือสารได ้
มีทกัษะการคิด
พื้นฐาน 
และแสวงหา
ความรู้ได ้

1) เด็กร้อยละ 80 สามารถสนทนาโตต้อบ และเล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ ดีเลิศ 
2) เด็กร้อยละ 80 สามารถ จบัคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จดักลุ่ม และเรียงล าดบั
เหตุการณ์ได ้

ดีเลิศ 

3) เด็กร้อยละ 80 สามารถตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และคน้หา
ค าตอบโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายดว้ยตนเองได้ 

ดีเลิศ 

4) เด็กร้อยละ 80สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแกปั้ญหาได ้ ดีเลิศ 
5) เด็กร้อยละ 80 สามารถ สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได ้

ดีเลิศ 

6) เด็กร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ดีเลิศ 

7) เด็กร้อยละ 80 สร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น ศิลปะ
การเคล่ือนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 

ดีเลิศ 

8) เด็กร้อยละ 80 สามารถใชส่ื้อเทคโนโลย ี เช่น แว่นขยาย แม่เหลก็ กลอ้ง
ดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการระดับคุณภาพ    ดีเลศิ (4 ) 
ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของ
ทอ้งถ่ิน 

1) สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุน่ 
และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
และบริบทของทอ้งถ่ิน อีกทั้งมีการประเมิน
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ี
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เนน้
การเรียนรู้และลงมือปฏิบติั ตอบสนองความ
ตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

ดีเลิศ 

2.2จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 1) สถานศึกษามีการจดัครูให้เหมาะสมกบักบั
ภารกิจการเรียนการสอน หรือจดัครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวยั หรือผา่นการอบรมการศึกษา
ปฐมวยั อยา่งเพียงพอกบัชั้นเรียน 

ดีเลิศ 

2.3ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการจดัประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู(ปฐมวยั)ทุกคนมี
ทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมิน
พฒันาการเด็ก  อีกทั้งใชป้ระสบการณ์ส าคญั 
ในการออกแบบและจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู(ปฐมวยั)ทุกคนมี
การสังเกตและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 

3) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู(ปฐมวยั)ทุกคนมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก และครอบครัว 

ดีเลิศ 

4) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู(ปฐมวยั)ทุกคน
พฒันาการจดัประสบการณ์เด็กดว้ยการใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้(ProfessionalLearning 
Community: PLC) เป็นวิธีการในการพฒันา 

ดีเลิศ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.4จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยัและ
เพียงพอ 

1) สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภยัของ
เด็ก 

ดีเลิศ 

 2) สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

ดีเลิศ 

 3) สถานศึกษาจดัมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนงัสือนิทาน ส่ือ
จากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย 
ส่ือเทคโนโลยส่ืีอเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

ดีเลิศ 

2.5ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยแีละส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์ส าหรับครู 

1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ
ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ วสัดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์
ส าหรับครูอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบับริบท
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง มีการ
ช้ีแนะระหวา่งการปฏิบติังาน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการ
ปฏิบติังานและเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมจนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และไดรั้บการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดีเลิศ 

 2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.7ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อ
กระบวนการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา 

1) สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับและความพึงพอใจ
ของผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ดีเลศิ  (4) 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก
มีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ 

1) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
เด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดั
ประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออยา่ง
เหมาะสมกบัเด็ก 

ดีเลิศ 

2) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 มีแผนและใชแ้ผนการ
จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ
ครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอยา่งสมดุล เต็มศกัยภาพโดย
ความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ดีเลิศ 

3.2สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติั
อยา่งมีความสุข 

1) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 สร้างโอกาสใหเ้ด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติั
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือท า และสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองอยา่งมีความสุข 

ดีเลิศ 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใชส่ื้อ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
กบัวยั 

1) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 จดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภยั อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมี
ส่วนร่วมในการจดัห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ  การจดัมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของ
เล่น ส่ิงของเคร่ืองใช ้ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

ดีเลิศ 

2) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัช่วงอาย ุระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กลอ้ง
ดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่ม
ยอ่ย  ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุน้ใหค้ิดและหาค าตอบ 

ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตาม
สภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั 

1) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 ประเมินพฒันาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีเลิศ 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 2) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กโดยผูป้กครองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

 

3) ครู(ปฐมวยั)ร้อยละ80 มีการน าผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพฒันาคุณภาพเด็ก  และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

 3.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการ
จดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 

1) ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ในพฒันาการของเด็กท่ีมีพฒันาการดีขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพจิารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอนิทราทิตย์" 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ  ดีเลศิ  (4 ) 

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร เป็นไปตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชั้น 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน 
เขียนภาษาไทยอยูใ่นระดบัดีขึ้นไป ตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

2) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร น าเสนองาน ผลงาน ได้
ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

3) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน
เขียน ค า และประโยคภาษาองักฤษ ไดต้าม
ระดบัชั้นตรงตามหลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ดี 

4) นกัเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอยา่งง่ายไดต้ามระดบัชั้นและตรงตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

ดี 

1.2 มีความสามารถในการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑข์องแต่
ละระดบัชั้น 

1)  นกัเรียนร้อยละ 72 ไดร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ีย
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบั 3 ขึ้น
ไป ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

ดี 

1.3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแกปั้ญหา 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ
และแกปั้ญหาได ้

ดี 

2) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาได ้

ดี 

3) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเ้หตุผล
ประกอบการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

ดี 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.4 มีความคิดสร้างสรรค ์และมี
สามารถในการสร้างนวตักรรม 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 มีผลงานจากการท า
โครงการ/โครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลกัการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได ้
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 

ดี 

1.5 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 สามารถสืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได้ 

ดี 

2) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

ดี 

3) นกัเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถดา้นการ
ส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคม (Social Network) 
เพื่อพฒันาตนเองในดา้นการเรียนรู้ การท างาน
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม 

ดี 

1.6 มีผลการประเมินระดบัชาติ ( 
O-NET ,NT , RT) เป็นไปตาม
เกณฑส์ถานศึกษาก าหนด 

1) ผลการประเมินระดบัชาติ ( O-NET ,NT , RT) 
มีการพฒันาเพิ่มขึ้นร้อยละ  3 

ดี 

1.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 มีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย
รวมตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบั 3 ขึ้นไป 
ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 

ดี 

1.8 มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1) นกัเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ เจตคติท่ีดี และ
ทกัษะพื้นฐานต่องานอาชีพไดต้ามระดบัชั้น 

ดี 

2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ  72 มี
ความรู้ เจตคติท่ีดี และทกัษะในการประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งนอ้ย 1 อาชีพ 

ดี 

3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ร้อยละ 72 มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ดี 

 
              2.คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1) นกัเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

2.2 มีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน
และความเป็นไทย 

1) นกัเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจใน
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

ดีเลิศ 

2) นกัเรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

ดีเลิศ 

3) นกัเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ดีเลิศ 

2.3 ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

1) นกัเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบมีวินยัมี
ภาวะผูน้ า มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยู่
ร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้นไมมี่
ความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 

ดีเลิศ 

2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

1) นกัเรียนร้อยละ 80 มีน ้าหนกั ส่วนสูง ตาม
เกณฑก์รมอนามยั และมีสุขภาพแขง็แรง 

ดีเลิศ 

2) นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะชีวิต โดยรู้และ
เขา้ใจ สามารถป้องกนัตนเองจากสภาวะหรือ
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง             

ดีเลิศ 

3) นกัเรียนร้อยละ 80 เขา้ใจและยอมรับในความ
แตกต่างทางวฒันธรรมเช้ือชาติ ศาสนา สามารถ
อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ดีเลิศ 

 2.5  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อ
คุณภาพผูเ้รียน 

1) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูป้กครองร้อยละ  80 มี
ความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูเ้รียน
และผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการเรียนดีขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 2  ด้านการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ  ดีเลศิ (4 ) 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1สถานศึกษา มีเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
ความตอ้งการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติั  ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบมีการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาชาติ/ 
ยทุธศาสตร์ชาติ/นโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการ
น าแผนไปปฏิบติั/มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
และน าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาและ
เป็นแบบอยา่งได ้

ดีเลิศ 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหาร
จดัการคุณภาพ  ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ี
ชดัเจน ครอบคลุมทั้ง 4 งานหลกัของสถานศึกษา 
และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพฒันา
วิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบ
ดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งระดบั
ปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่ือมโยง
กบัชีวิตจริงและทอ้งถ่ินและเป็นแบบอยา่งได ้

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอยา่งรอบดา้นตามศกัยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ดีเลิศ 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 2.4 สถานศึกษาพฒันาครูและ
บุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพ 

1) ครูและบุคลากรร้อยละ 85 ไดรั้บการ
สนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมตรง/สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั อยา่งนอ้ย 20 
ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

 

2) สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูพฒันางานโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

2.5 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพตาม
บริบทของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน ปลอดภยั 
มีแหล่งพกัผอ่นเพียงพอส าหรับนกัเรียน  และมี
แหล่งสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้ถึงได้
ง่าย 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีหอ้งหนงัสือ(หอ้งสมุด) 
หอ้งปฏิบติัการเพียงพอ และจดัเวทีทางวิชาการ
ใหน้กัเรียนทุกคนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อ 1 ปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 สถานศึกษาจดัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนรู้ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่ง
เพียงพอและใชป้ระโยชน์เต็มศกัยภาพ 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใชส่ื้อ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ (4 ) 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1 ครูจดัการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติัจริง 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวิตได ้

1) ครูร้อยละ 85 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด 
และปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งผลใหผู้เ้รียน
สร้างองคค์วามรู้และจดัระบบการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

ดีเลิศ 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 

2)ครูร้อยละ 85 มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปจดัการเรียนการสอนไดจ้ริงและผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้

ดีเลิศ 

3) ครูร้อยละ85 มีนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 
(วิจยั/ส่ือการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 ช้ิน และมีการเผยแพร่และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

3.2 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1) ครูร้อยละ 85 ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีเลิศ 

2) ครูร้อยละ 85 ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1) ครูร้อยละ 85  จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน 
ใหน่้าดู น่าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

ดีเลิศ 

2) ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิง
บวก โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

ดีเลิศ 

3.4 ครูมีตรวจสอบและประเมิน
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล
มาพฒันาผูเ้รียน 

1) ครูร้อยละ 85 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและ
วิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย
ในการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
แก่ผูเ้รียน และน าผลมาพฒันาผูเ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนและปรับปรุงการจดัการ 

1) ครูร้อยละ 85  เขา้ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ระหวา่งครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ดีเลิศ 

ประเด็นพจิารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  เรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้น
กลบัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

  3.6 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อ
การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็น
ส าคญั 

 1) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูป้กครองพึงพอใจต่อ
การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  ท าให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการท่ีดีขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
      1.ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล สารสนเทศปีท่ีผา่นมา เป็นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
      2.การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   ดงัน้ี 

              ระดับ  ยอดเยี่ยม    ร้อยละ 90-100 
              ระดับ  ดีเลศิ           ร้อยละ 80-89 
              ระดับ  ดี                 ร้อยละ 70-79 
             ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 60-69 
             ระดับ  ก าลงัพฒันา ร้อยละ 50-59 

      3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดบัคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความเหมาะสม 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
ง 

บทสรุปของผู้บริหาร 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 
ข้อมูลท่ัวไป  โรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์ ท่ีอยูห่มู่  3  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 

โทรศพัท ์055 – 697369  โทรสาร 055 – 697057   เวบ็ไซต ์http://www.Sriin.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล 2 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีนกัเรียนทั้งหมด  619 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  38  คน มีเน้ือท่ีทั้งหมด               
37 ไร่  6 ตารางวา  โรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์ ไดด้ าเนินการและปฏิบติัตามนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  โดยบรรลุผล ดงัน้ี 
ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                       
  มาตราฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ        
               เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้เด็ก ระดบัปฐมวยั 
 48 คน มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์  จดักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย ส่งผลใหเ้ด็ก  
มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้มีการจดักิจกรรมระหวา่งเรียนท่ีส่งเสริมให้
เด็กๆไดส้นุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้  ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นอารมณ์  จิตใจ และ
แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยั คุณภาพเด็กดา้นสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีวินยัในตนเอง รู้จกัการประหยดั พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวฒันธรรมไทย เช่น การไหว ้การทกัทาย  มีการจดักิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยั  มีพฒันาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้
อยา่งเหมาะสม คุณภาพเด็กดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้  สนทนาโตต้อบและ
เล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเอง สนใจหรือสงสัยและพยายามคน้หาค าตอบ  เล่าเร่ืองท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกบัวยั มี ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจเร่ืองง่ายๆได ้ มีการจดั
กิจกรรมเรียนรู้บา้นวิทยาศาสตร์นอ้ย ส่งผลใหน้กัเรียนระดบั  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิด
พื้นฐาน และ แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม                                                                                                                                                                            
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา         ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ   
              โรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์  มีหลกัสูตรปฐมวยัท่ียดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียม ความพร้อม เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั   
ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน   มีการจดัครูใหเ้พียงพอต่อชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการ        
ท่ีจบการศึกษาปฐมวยั และมีครูพี่เล้ียงท่ีผา่นการอบรมทางดา้นการดูแลเด็กปฐมวยั  ไดส่้งบุคคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อ
พฒันาศกัยภาพ อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหโ้รงเรียนมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน  ทางโรงเรียนไดมี้การพฒันา คุณภาพครู                    
ดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษาปฐมวยัทุกคนลว้นมีความรู้ ความสามารถในการ



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

วิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั มีทกัษะในการจดัประสบการณ์ และการประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรม ทกัษะ การสังเกต และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและ
ผูป้กครองจากโครงการพฒันาบุคคลากร   กิจกรรม PLC   กิจกรรมการประชุมสัมมนา  และกิจกรรมประชุม                        
เชิงปฏิบติัการ ส่งผลใหค้รูมีความรู้ความสามารถ                                                                                                                                                     
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ            
                ครูโรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์  มีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ จดัสภาพแวดลอ้มและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และพอเพียง มีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้   มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 
หรือส่ือในชุมชน มุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือ เทคโนโลยใีชใ้นการสืบเสาะหา
ความรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้มพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่งผลมีการจดัสภาพแวดลอ้ม และส่ือเพื่อการเรียนรู้                
อยา่งปลอดภยั และพอเพียง การใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
โรงเรียนบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์  มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ใหบ้ริการดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาครูอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมจดัหา
ส่ือการเรียนการสอน ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นบา้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย”์  มีการสนบัสนุนส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และอตัลกัษณ์       
ท่ีสถานศึกษาก าหนด ไดมี้การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตร การศึกษาปฐมวยั     
มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและ จดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง จากโครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผล
ใหโ้รงเรียนมี ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้
เด็กเป็นส าคญั ส่งเสริมใหเ้ด็กมี พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ       



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

               การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและเขียนคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละช่วง
ชั้น สามารถเขียนส่ือสารได ้ ท าใหน้กัเรียนบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตวั มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั ท าใหผ้า่นเกณฑก์ารอ่านคิดวเิคราะห์ เขยีนส่ือความ     
รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงานโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการท่ีส่งเสริม
พฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตลอดจนมีหอ้งคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมท่ี
จะใหน้กัเรียนสามารถใชค้น้ควา้หาความรู้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองนกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีจิตสาธารณะ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และด ารงตนอยา่งมีความสุขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพโดยการ      
ออกก าลงักาย  และรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ตลอดจนการดูแลความสะอาดของร่างกาย ผิวหนงั ฟัน ผม 
ฯลฯ  และส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น การแข่งขนักีฬา  การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ  และเขา้ร่วม
การแสดงในวนัส าคญัต่างๆ กบัชุมชน  เช่น การร่วมกิจกรรมวนัส าคญัของวดัตระพงัทอง  วดัศรีชุม  และวดัพระพาย
หลวง  โดยไดจ้ดัท าโครงการท่ีมีการส่งเสริมพฒันานกัเรียนทั้งร่างกายและจิตใจไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด นกัเรียนไดรั้บการยกยอ่ง และไดรั้บรางวลัจากการเขา้แข่งขนัทกัษะ  ไดรั้บ
การสนบัสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆโดยทางโรงเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง และตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดั
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์นกัเรียนมีทกัษะ            
ในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ดงัตวัอยา่งจากการเขา้ร่วมแข่งขนัในงานศิลปหัตถกรรม 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทองหลายรายการ ทั้งระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัประเทศ รวมไปถึงการเป็นสถานศึกษา
พอเพียง  และส่งเสริมใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ 
              ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ  โดยผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุน
พฒันาระบบบริหารสถานศึกษา  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาบุคลากร นิเทศภายใน  ผูบ้ริหารให ้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  มีการสร้างขวญัและ ก าลงัใจใหแ้ก่
บุคลากรในโรงเรียน  นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเป็นผูท่ี้มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีการแสวงหาความรู้ ท่ีทนัสมยั มีใจกวา้ง 
รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมงาน เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการบริหารงานใหมี้ ประสิทธิภาพและ
สถานศึกษาจดัองคก์รโครงสร้างบริหารเป็นระบบมีแผนกลยทุธ์แผนปฏิบติัการประจ าปี ในการบริหารจดัการ            
และมีคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเป็นไปตามกฎกระทรวง เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ใหบ้ริการชุมชน มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมหลกัสูตร สนองความตอ้งการของผูเ้รียนผูบ้ริหารมี
ความคิดริเร่ิมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  : ดีเลศิ 
               จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะ  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกชั้น ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์  นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนท าให้รู้จกัทอ้งถ่ินของตนเอง
มากขึ้น การนิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ท าใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน เป็นส าคญั ครูมีการพฒันา
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนใหก้บัผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งสูงสุด ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดรั้บการ
ช่วยเหลือในระดบัเบ้ืองตน้ ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูใ่นระดบัดีเลิศ  โดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี ครูจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติัจริงใหน้กัเรียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้มีแผนการจดัการเรียนรู้ และจดั
กิจกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ ไดแ้สดงความคิดเห็น ได ้แสดงออก 
เป็นผูส้ามารถสรุปองคค์วามรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดค้รูใช ้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เนน้ 7 การมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งเด็กกบัครู ครูกบัเด็ก  เด็กกบัเด็ก  
เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยูร่่วมกนัได ้อยา่งมีความสุข ครูร่วมกนัออกแบบการวดัผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และ
ประเมินผูเ้รียนอยา่งมี ขั้นตอน ใชเ้คร่ืองมือ วิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ครูผูส้อน ร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไป 
ปรับปรุง /พฒันาการจดัการเรียนรู้  และมีการจดันิทรรศการ OPEN HOUSE  แสดงผลงานเม่ือส้ินปีการศึกษา 

 


