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คำนำ 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา  ขั้นปฐมวัย
และขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และในระดับขั้นพื้นฐาน  ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ
ปีที ่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และ
สาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

           
                                                                นายสุรพงษ์  ส้มมี 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 
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สว่นที ่1ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 ช่ือโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ท่ีอยู่ หมู่ 3  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง
สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64000   
 สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 โทรศัพท์ 055-651887 E – Mail : bk.bk.nukul@hotmail.com 
 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  อัตรากำลัง  ครู 3 คน ลูกจ้างประจำ  
          จำนวน 1 คน  ธุรการ จำนวน 1 คน 
 มีพื้นท่ี  ๔  ไร่  ๓  งาน  ๒๖  ตารางวา   เขตบริการทางการศึกษาหมู่ท่ี  ๓ , ๖ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ  นายสุรพงษ์  ส้มมี  

ดำรงตำแหน่งนี้ท่ีโรงเรียนต้ังแต่ พ.ศ. 2553  ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 เป็นเวลา  7  ปี - เดือน 
ประวตัโิรงเรยีนโดยยอ่ 

จัดต้ังเมื่อ ๑๑  กันยายน  ๒๔๖๑ ณ  หมู่ท่ี  3  ต. บ้านกล้วย  อ. เมือง  จ.  สุโขทัย อาศัยศาลาการเปรียญ
วัดบ้านขวาง เปิดทำการสอนชั้น ป.๑-๔ ปัจจุบันย้ายมาตั้งบนท่ีราชพัสดุหมายเลข สท.๔๐ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาและ
ประชาชนบริจาคให้ เปิดทำการสอนต้ังแต่ ช้ัน อ.๑-ป.๖ จนถึงปัจจุบัน 

ขอ้มลูสภาพชมุชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  หนาแน่น   มีประชากรประมาณ   ๑,๓๘๙       คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่     ที่อยู่อาศัย ,วัด ,โรงงานสหกรณ์ไม้ฯ , รีสอร์ท , โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ,ห้างสรรพสินค้า ,ร้านซ่อมเครื่องยนต์ , ร้านอาหาร , ร้านค้าผลิตภัณฑ์ไม้สัก , อื่นๆอาชีพหลักของชุมชน คือ      
ประกอบอาชีพรับจ้าง       ส่วนใหญ่นับถือศาสนา      พุทธ       ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้ จัก
โดยท่ัวไป คือ    ทำบุญตักบาตรในวันพระและวันสำคัญ , กิจกรรมเข้าพรรษา , กฐินสามัคคี , เทศน์มหาชาติ , งาน
ประจำปี , แข่งเรือและกิจกรรมทางน้ำ   ฯลฯ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ    ป.๖    อาชีพหลัก คือ   อาชีพรับจ้างส่วนใหญ่นับถือศาสนา       
พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  50,000 าทจำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4    คน 

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล) ต้ังอยู่ ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ท่ี ๓ บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ

เมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย ล้อมรอบด้วยชุมชนหนาแน่น วัด สถานประกอบการสหกรณ์ไม้ ร้านค้า ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ ปั้มน้ำมัน รีสอร์ท ถนนส่ีช่องจราจร คลองแม่ลำพัน และอาชีพอิสระอื่นๆฯลฯ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านงบประมาณ และแรงงาน ไม่มีแหล่งเส่ือมโทรม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับปฐมวยั โรงเรยีนบา้นขวาง (นอ้มประชานกุลู) 
จัดการเรยีนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรยีนชัน้อนบุาล 3 รวม  ๑ คน ครูผู้สอน 1  คน จัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพของตอนเอง(SAR)  ปีการศกึษา ๒๕๖๒   เสนอตอ่หนว่ยงานตน้สงักดัและหนว่ยงานอืน่ๆ ผลการประเมนิใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 คุณภาพเด็กด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย  มีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  สำหรับเด็กอนุบาลอายุ 4 ขวบ  สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  5 นาที  
โดยไม่เหนื่อยง่าย  และเด็กอนุบาล  5 ขวบ  ก็สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  10 นาที  โดยไม่เหนื่อย
ง่าย  รู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง  รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง  และรู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและส่ิงเสพติด ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
- นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่   

กล้ามเนื้อเล็ก  และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ  ดีขึ้น  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  รู้จักช่ืนชมงานศิลปะ  ดนตรี  และมีพัฒนาการใน
การเคล่ือนไหวร่างกายได้  และรักธรรมชาติ  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ร้อย
ละ 80  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

คุณภาพเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
- นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดีมาก  เช่น  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้พ่อ 

แม่ ผู้ปกครอง  ได้รับความพึงพอใจ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น  มีความ
รับผิดชอบ  ประหยัด  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้นได้ดี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังพ่อ แม่ ครู อาจารย์ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีคุณธรรมตามค่านิยม  12 ประการ  ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย  และศาสนาท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ร้อยละ 
70 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

คุณภาพเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
- เด็กสามารถบอกคุณลักษณะ  คุณสมบัติ  ความเหมือน  ความแตกต่าง  จำแนกประเภท  จัดหมวดหมู่และ

บอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  คล่องแคล่ว  ติดขัดบ้างเล็กน้อย  
เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา  ท่าทาง  การอ่าน  การเรียน  สัญลักษณ์  และสะท้อนความคิด  ความรู้สึกภายใน  
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ได้ตามกระบวนการอย่าง
เหมาะสมกับวัย  ถ่ายทอดความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ผลงานได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 



-  
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ด้านกระบวนการจัดการบริหาร 
- ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้  และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย  ผลการดำเนินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยทำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน  ตลอดจน
เกิดความร่วมมือในการแสวงหาทรัพยากรร่วมกันเพื่อจัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

ด้านจัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน 
- ครูมีความรู้ ความเช้าใจในปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นำไป 

พัฒนาเด็ก 
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

- ผู้บริหารได้มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และภาวะผู้นำในการบริหาร 
จัดการ   

ด้านจัดสภาพแวดล้อม และส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
- จัดสภาพแวดล้อมและเส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียงท้ังใจและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มได้ตลอดเวลาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเด็ก มี
มุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติ และส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นอย่างมี
ความสุข รวมทั้งมีส่ือและเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ 

การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
- การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการจัด ส่ิง

อำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาอย่าง
พอเพียง จากโครงการพัฒนาส่ือนวตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
มีระบบบริหาร คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการรายปี  ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  ทำให้สามารถ
บริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ท่ีเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  ปีละ  1  ครั้ง 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเช้าใจในปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นำไป 

พัฒนาเด็ก 
ด้านการสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่กำหนดไว้ และเด็กได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 



                                                                   4 

ด้านการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
- เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และมีพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพราะครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ออกกำลังได้เล่น ได้พักผ่อน อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งผลไปยังพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีดีขึ้น 
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ในปีพ.ศ. ต่อไป 
- ครูนำผลการพัฒนาการของเด็กท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เด็กได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพราะกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้เด็กนั้นเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนำผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงโดยให้ความร่วมมือกับครู และโรงเรียนในการปรับปรงุ 
ครูนำผลการประเมินไปสู่การทำวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดประสบการณ์ ต่อไป 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
 ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักเรียน  เช่น  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  เล่นเกมส์  
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมทุกวัน  ฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  
และหลังเข้าห้องน้ำ  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ช้ีให้เห็นโทษของ
ยาเสพติดและของมึนเมา  จัดให้มีน้ำด่ืมสะอาด  ห้องน้ำห้องส้วมใช้การได้ดี  มีห้องพยาบาลและการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น  มีการฉีดวัคซีน  และรักษาสุขภาพฟัน  จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเพชรไฝ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออก  เช่น  กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ
และการเคล่ือนไหวร่างกาย  โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจในโอกาสต่างๆ  เช่น  วัน
แม่แห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติ  การแข่งขันกีฬา  กรีฑา  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนมีการกำหนดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี ่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  โดยการสอนสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยการบูรณาการในทุกเนื้อหาสาระตามแผนการจัดประสบการณ์พัฒนาการทุกด้าน  โดย
มุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เช่น  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามระเบียบ  และหลักธรรม
เบ้ืองต้นของศาสนา  มีความซื้อสัตย์สุจริต  มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อ  เผ่ือแผ่  ประหยัดและอดออม  โดยนำเงิน
มาฝากตามโครงการอนุบาลออมทรัพย์  เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ  แม่  ครู  อาจารย์  นอกจากนั้นยังส่งเสริมใหน้ักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  
วันแม่แห่งชาติ  เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เช่น  ฝากเงินออมทรัพย์  พาไปวัดใน
วันพระ  อบรมมารยาททุกวันศุกร์  สวดมนต์หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา  การกราบ  การไหว้ 
 ครูผู ้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สิ ่งรอบตัว  มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้  รู้จักใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  รู้จักแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย  โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
 

ผลการพัฒนา 
 

 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย  มีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  สำหรับเด็กอนุบาลอายุ 4 ขวบ  สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  5 นาที  โดยไม่
เหนื่อยง่าย  และเด็กอนุบาล  5 ขวบ  ก็สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  10 นาที  โดยไม่เหนื่อยง่าย  
รู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง  รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง  และรู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและส่ิงเสพติด ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

นักเรียนสามารถเคลื ่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่  
กล้ามเนื้อเล็ก  และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ  ดีขึ้น  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  รู้จักช่ืนชมงานศิลปะ  ดนตรี  และมีพัฒนาการใน 
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การเคล่ือนไหวร่างกายได้  และรักธรรมชาติ  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุ

กูล) ร้อยละ 80  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดีมาก  เช่น  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  ทำ
ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ได้รับความพึงพอใจ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น  มี
ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้นได้ดี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เชื ่อฟังพ่อ แม่ ครู 
อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีคุณธรรมตามค่านิยม  12 ประการ  
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย  และศาสนาท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชา
นุกูล) ร้อยละ 70 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กสามารถบอกคุณลักษณะ  คุณสมบัติ  ความเหมือน  ความแตกต่าง  จำแนกประเภท  จัดหมวดหมู่  และ
บอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  คล่องแคล่ว  ติดขัดบ้างเล็กน้อย  
เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา  ท่าทาง  การอ่าน  การเรียน  สัญลักษณ์  และสะท้อนความคิด  ความรู้สึกภายใน  
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ได้ตามกระบวนการอย่าง
เหมาะสมกับวัย  ถ่ายทอดความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ผลงานได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
2.  โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1. โครงการวิถีพุทธ 
2. โครงการอนุบาลออมทรัพย์ 
3. โครงการไหว้สวย พูดเพราะ 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

๑. การพัฒนาชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  แก้ปัญหาให้เด็กรักชื่นชมศิลปะดนตรีและการ
เคล่ือนไหวโดยเพิ่มการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

๒. การพัฒนาประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ การใช้คำพูดขอบคุณ  
ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย การกราบการไหว้ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

๓. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเน้น
ความสามารถโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเพิ ่มกิจกรรมทักษะ
กระบวนการ ตามโครงการ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 
วิธีการพัฒนา/ ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้
คณะครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาตระหนักและเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย  และเข้ามามีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม  และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างรอบด้าน  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทำรายงาน  รวมทั้งนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดทำโครงการ  กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 จัดครูให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และระดับจำนวนนักเรียนต่อครูต่อห้องเรียน  เช่น ในระดับช้ัน
ปฐมวัยควรจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง หรือถ้าไม่มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยก็ต้องเป็นครูที่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย และจัดให้มีการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้บริหารได้มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ  โดย
การประชุม  อบรม  สัมมนา  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ท้ังความรู้ในด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่  และบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

 ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็ก และมีมุมประสบการณ์ครบทุกมุม 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื ่อพัฒนาครูนำไปสู ่การจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 
 โรงเรียนได้มีการประชุมคณะครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายใน  โดยการ
จัดทำตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการรายปีที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และนำผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก ไปใช้วางแผนคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  จัดทำรายงานประจำปี  ส่งสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต   และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ผลการพัฒนา 
 ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้  และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ผลการดำเนินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน  ตลอดจนเกิดความ
ร่วมมือในการแสวงหาทรัพยากรร่วมกันเพื่อจัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

ครูมีความรู้ ความเช้าใจในปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นำไปพัฒนา
เด็ก 
 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากประสบการณ์การทำงาน  การประชุม  อบรม  สัมมนา  การศึกษาดู
งาน  และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และนำหลักปรัชญา  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการ  มีวิสัยทัศน์  และภาวะผู้นำท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ  ให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน  บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น  เคารพ  
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 รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  บริหารงานวิชาการ  มีความคล่องตัว  ครู  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

 จัดสภาพแวดล้อมและเส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียงท้ังใจและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มได้ตลอดเวลาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเด็ก มี
มุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติ และส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นอย่างมี
ความสุข รวมทั้งมีส่ือและเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้  

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการจัดส่ิง
อำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
อย่างพอเพียง จากโครงการพัฒนาส่ือนวตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการรายปี  ที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  ทำให้สามารถ
บริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ท่ีเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  ปีละ  1  ครั้ง 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

      1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
3. โครงการพัฒนาวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน 
4. บันทกึการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 
5. โครงการประสานความร่วมมือในงานวิชาการในสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่าย 
6. โครงการพัฒนาส่ือนวตกรรมและเทคโนโลยี 
7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
1. จัดครูท่ีมีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยให้ตรงกับระดับช้ันท่ีสอน 
2. จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
3. จัดสภาพแวดล้อม และส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ ดี 

วิธีการพัฒนา/ ผลการพัฒนา 

 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถของนักเรียนและครูยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานลอยกระทงเผา
เทียนเล่นไฟ แหล่งเรียนรู้สถาบันการพลศึกษา แหล่งเรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักทองที่สหกรณ์ไม้บ้าน
ขวาง จำกัด การเล่นของเล่นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ครูต้องจัดประสบการณ์ที่เด็กได้เล่นแล้วรู้สึกสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสได้ทำการทดลองแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และเด็กก็จะเกิดผลดีต่อการเจริญเตบิโต 
ช่วยให้พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาสูงขึ้น และครูต้องจัดกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที ่ เพื ่อให้เด็กได้ร ับประสบการณ์ตรง ด้วยการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที ่ เพื ่อเป็นการเพิ ่มพูน
ประสบการณ์แก่เด็ก 

 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพท่ีเด็กสนใจท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน คงต้องจัด
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ได้ออกกำลังกายพักผ่อน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และของเล่นท่ี
หลากหลาย ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและครูยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที ่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาของเด็ก  ครูต้องมีความสามารถเลือกเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการ โดยสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะเด็กทำกิจกรรม แล้วจดบันทึก 

ลงในเครื่องมือ เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และต้องประเมินให้
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำผลมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ เมื่อได้ผลการประเมินและ
สรุปพัฒนาการของเด็กแล้ว โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงานประจำตัวเด็ก รายงานให้ผู้ปกครองทราบ ขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และครูนำผลการประเมินมาทำวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ได้ 

ผลการพัฒนา 

 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ จดหมาย และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัย สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้และเชื ่อมโยงความรู ้ความเข้าใจไปสู ่การทำหน่วยการเรียนรู ้ กาจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจำวัน และการพัฒนาเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยเลือกใช้เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับวัย 
และสอดคล้องกับกิจกรรมและประสบการณ์และการพัฒนาเด็ก 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่กำหนดไว้ และเด็กได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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 เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และมีพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพราะครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ออกกำลังได้เล่น ได้พักผ่อน อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งผลไปยังพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีดีขึ้น 

 ครูนำผลการพัฒนาการของเด็กท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพราะกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้เด็กนั้นเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนำผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงโดยให้ความร่วมมือกับครู และโรงเรียนในการปรับปรงุ 
ครูนำผลการประเมินไปสู่การทำวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดประสบการณ์ 

  ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
3. แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
5. โครงการศึกษานอกสถานท่ี 
6. โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. เครื่องมือการประเมินพัฒนาการ 
8. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
1. การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้าน และโรงเรียน 
2. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 
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วธิกีารประเมนิ/เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัปฐมวยั  
                  ระดับปฐมวยั  3  มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพเดก็ 
 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
จำนวนเดก็/ครู

ทัง้หมด 

จำนวน
นักเรยีน
ระดบั 3 

ขึ้นไป 

รอ้ยละ/
ระดบัที่

ได ้

คา่นำ้ 

หนัก 

คะ- 
แนน   
ทีไ่ด ้

ระดบั
คณุภาพ 

 
แปล

คณุภาพ 

1. มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

1 1 100 1 1.00 5 
 

ดีเย่ียม 

2. มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1 1 100 1.5 1.50 5   ดีเย่ียม 
3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1 1 100 1.5 1.50 5  ดีเย่ียม 
4. หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 1 1 100 1 1.00 5  ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5.00 5.00 5  ดีเย่ียม 

 
 
รอ่งรอย/หลกัฐานโครงการหรอืกจิกรรมทีโ่รงเรยีนไดด้ำเนนิการได้แก ่

1.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
2.บันทึกการรับบริการอาหารกลางวัน 
3.บันทึกการรับบริการอาหารเสริมนม 
4.บันทึกการช่ังน้ำหนัก – วัดส่วนสูง 
5.บันทึกการพัฒนาการ 
6.กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม 
7.แบบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน 

 
วธิกีารพฒันา 
 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักเรียน  เช่น  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  เล่นเกมส์  
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมทุกวัน  ฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  
และหลังเข้าห้องน้ำ  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ช้ีให้เห็นโทษของ
ยาเสพติดและของมึนเมา  จัดให้มีน้ำด่ืมสะอาด  ห้องน้ำห้องส้วมใช้การได้ดี  มีห้องพยาบาลและการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น  มีการฉีดวัคซีน  และรักษาสุขภาพฟัน  จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเพชรไฝ 
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ผลการพฒันา 
 
 นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย  มีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  สำหรับเด็กอนุบาลอายุ 4 ขวบ  สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  5 นาที  โดยไม่
เหนื่อยง่าย  และเด็กอนุบาล  5 ขวบ  ก็สามารถเล่นและออกกำลังกายได้ประมาณ  10 นาที  โดยไม่เหนื่อยง่าย  
รู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง  รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง  และรู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและส่ิงเสพติด 
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๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ำหนัก 
คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  แปล 
คุณภาพ 

1. ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
ตนเอง 

1 1 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

2. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 1 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

๓. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

1 1 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

๔. ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  
การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

1 1 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการ ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 
2.  โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน 
3.  โครงการวันสำคัญ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
5.  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม 
6.  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออก  เช่น  กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ
และการเคลื่อนไหวร่างกาย  โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจในโอกาสต่างๆ  เช่น    
วันแม่แห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติ  การแข่งขันกีฬา  กรีฑา  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน ๑๒  คน  ครูผู้สอน ๑  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 

  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 -  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

   สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

- ด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็น 
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจัดการเรียนการสอนบูรณาการด้วยระบบ
ดาวเทียม DLTV ทุกระดับช้ัน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน จากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ ๗๐   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100 ดังนั้นโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) จึงกำหนด
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   2 )  ด ้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน เจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เร ียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียน มีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มี 
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ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกุล)  การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำ
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  โดยประเมินภาพความสำเร็จ
ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่โรงเรียนกำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด   ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียน
ร่วมด้วย  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภั ย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน / โครงการ / 
กิจกรรม จัดการเรียน การสอนด้วยระบบดาวเทียม DLTV ในห้องเรียน  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น  ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยกำหนด 
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ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน 
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  ใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยระบบดาวเทียม DLTV ในห้องเรียน และใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางวิถีพุทธบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        17 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเอง   ระดับคุณภาพ   ดี 

          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่น และจุด
ที่ควรพัฒนา ของสถานศึกษา 

    ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 

2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน   3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมออม
ทรัพย์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

4)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการ
เรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 5)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ    กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ การบูรณาการการเรียนการสอนระบบ
ดาวเทียมทางไกล DLTV อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 

กระบวนการพัฒนา สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการ
อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดระบบการเรียนการสอนด้วยระบบดาวเทียม DLTV อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  และจุดที่ควร
พัฒนา การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเน่ือง จริงจัง       การยกระดับผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระ
ประสบผลสำเร็จในระดับหน่ึง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
พัฒนาข้ึนโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปและปัญหาครูไม่พอสอนครบตามระดับชั้น
เรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ 

 -  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน  

-  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

-  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

-  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

-  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเน้นเศรฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน     

-  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

-  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เน้นให้ผู้เรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมความ
กตัญญูต่อครอบครัวและสังคม เพื่อท่ีจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 

 

ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีจริยธรรมและ
คุณธรรม  ดังนั้นโรงเรียนบ้านขวางฯ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุข
ภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สามารถใช้ชีวิตตามพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ืออยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุข 
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สรุปผลการดำเนินงานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ ์

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 

 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออก เขียนคล่อง กิจกรรมการ
อ่านประสานผู้ปกครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 

- แบบบันทึกการอ่าน 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 

- แบบฝึกทักษะ 

- ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการสง่เสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- เรียนระบบดาวเทียมDLTV  

4. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น 

 ป.1-6 

5. มีผลการทดสอบระดับชาติ 

 

 

โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 

- การทดสอบชั้น ป.1-6 

6. มีความรู้ จริยธรรม คุณธรรมทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดีประจำ
ตำบล 

- ภาพการทำขนม,การปลูกผัก,บัญชีรายรับ 
รายจ่ายขนม/ผัก 

- ผลงานนักเรียน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด   

โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมที่
พึงประสงค ์

- บันทึกการทำความดีของนักเรียน 

- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินและวันสำคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

  

โครงการสง่เสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน 

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของนักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 

- ภาพถ่าย 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

             ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ   ดี 

  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

             กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
เป้าหมาย 

         เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

 

  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียน
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็ นระบบ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร  และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการบูรณาการการเรียน
การสอนด้วยระบบดาวเทียม DLTV  อย่างต่อเน่ือง 
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กระบวนการพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพ 

              1.โครงการมีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  

                 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

                  3. โครงการเรียนด้วยระบบดาวเทียม DLTV ครบทุกช้ันเรียน 

              4. โครงการพัฒนาครูพัฒนาคร ูบุคลากร 

              5  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

ผลการพัฒนา 

       เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานกุลู)  
การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
ต่อไป   
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สรุปผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ ์

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 

 พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

มีโครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

  

มีโครงการสง่เสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

- รายงานผลการประกันคุณภาพ 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

3. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากร  มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดู
งาน 

ตามบันทึกการไปราชการ 

- บันทึกการอบรม/ดูงาน 

- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มีโครงการสง่เสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
แหล่งการเรียนรู ้

ตามสนามเด็กเล่น 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- ห้องเรียน DLTV 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ  ดี 

            ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนโดยใช้การสอนระบบดาวเทียม DLTV ในห้องเรียน และนำภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 

ครูมีความตั้งใจ มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที ่เน ้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
มีจุดที่ควรพัฒนา 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

          ผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)   ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสตูร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและบูรณาการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลดาวเทียม DLTV ครบทุกระดับชั้น และแหล่งเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และบูรณาการการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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การดำเนินงาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ ์

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 

- ผลงานนักเรียน 

ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

 

โครงการสง่เสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรมปรับปรงุ
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

-ระบบ DLTV ในห้องเรียน 

 แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/
กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 

- แบบ ป.พ.ต่างๆ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการประจำป ี

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

รายงาน SAR 

รายงานการประชุมอบรม 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

- โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)    พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การ 
สื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

- พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

-พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

- พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

-  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม 

-  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทยมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเน้นเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน     

-  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

-  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี เน้นให้ผู้เรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมความ
กตัญญูต่อครอบครัวและสังคม เพื่อท่ีจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 

           -     โครงการมีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  

             -     กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

             -       โครงการเรียนด้วยระบบดาวเทียม DLTV ครบทุกชั้นเรียน 

          -      โครงการพัฒนาครูพัฒนาครู บุคลากร 

          -      โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรยีนรู้  

          -      โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 
 

- โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดาวเทียม DLTV ครบทุกชั้นเรียน 
 

- โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
 

- กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงข้ึนตามระดับชั้น 
 

- โครงการจัดการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตปัจจุบันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 



                                                                          26 
 

ค่าเปา้หมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบั ปฐมวยั 

แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นขวาง(นอ้มประชานกุลู)  

 เรือ่ง กำหนดคา่เปา้หมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 

ฉบบัลงวนัที ่๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก   ร้อยละ 82.50 

๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล 

ความปลอดภัยของตนเองได  

ร้อยละ  100 

๒. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ - จิตใจควบคุม และแสดงออกทาง 

อารมณได   

ร้อยละ 80 

๓.  เด็ก มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดี 

ของสังคม  

ร้อยละ 70 

๔. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน  

และแสวงหาความรูได  

ร้อยละ 80 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 75 

 ๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ร้อยละ 70 

๒.  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน  ร้อยละ 66.66 

๓. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์       ร้อยละ 70 

๔. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 83.33 

๕. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

ร้อยละ 100 



๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ร้อยละ 70 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ร้อยละ 80 
 
 

1. การจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

       ร้อยละ 70 

๒. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ร้อยละ 80 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 

๔.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการ 

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 70 
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ค่าเปา้หมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นขวาง(นอ้มประชานกุลู)  

 เรือ่ง กำหนดคา่เปา้หมายความสำเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ฉบบัลงวนัที ่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  ร้อยละ 70 

   การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 256๒  

ให้โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ต้ังค่าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  

สาระให้ผ่าน ร้อยละ 70%  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 256๒  

ให้โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ต้ังค่าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  

สาระให้ผ่าน ร้อยละ 70%  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 70 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 256๒  

ให้โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ต้ังค่าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  

สาระให้ผ่าน ร้อยละ 70%  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที ่4  ภาคผนวก 
 
1.   ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัย 
2.   ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับขั้นพื้นฐาน  
3.   ประกาศโรงเรียน การกำหนดค่าเป้าหมายหลัก ระดับปฐมวัย 
4.   ประกาศโรงเรียน การกำหนดค่าเป้าหมายหลัก ระดับขั้นพื้นฐาน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
............................................................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน
ขวาง(น้อมประชานุกูล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                        ประกาศ ณ วันท่ี ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

                                                                       สุรพงษ์   ส้มมี 

                                                                               (นายสุรพงษ์   ส้มมี) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 



 

                                                  

ประกาศโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
............................................................................ 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการ
ส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

                             สุรพงษ์   ส้มมี                                                                                  

                                  (นายสุรพงษ์   ส้มมี)                                                                                                            
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 



                                                                        

         

 

    ประกาศ โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เมื่อ วันท่ี ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

              สรพงษ์   ส้มมี 

   (นายสุรพงษ์   ส้มมี) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

 

 

 

 

 

                                                                       



 

 

 
     

ประกาศ โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เมื่อ วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

                                                        

                                                                           สรพงษ์   ส้มมี  

                                                                       ( นายสุรพงษ์   ส้มมี) 

                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


