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บทสรุป รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2562 

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน ้ายม อ้าเภอเมือง
สุโขทัย  ตั งอยู่หมู่ที่ 14   ต้าบลบ้านกล้วย    อ้าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     มีเขตพื นที่บริการ ในต้าบลบ้านกล้วยจ้านวน 7 หมู่บ้าน 
ประชากร ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างปัจจุบันโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดท้า
การสอนตั งแต่ระดับปฐมวัย คือชั นอนุบาลปีที 2-3 และชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
รวมทั งสิ น 11 ห้อง มีนักเรียนทั งหมด 255 คน ครูและบุคลากรทั งหมด 17 คน  

           ผลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านสนามบิน ฯ  อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ร้อยละ 89.69)  สรุปเป็นรายมาตรฐาน ดังนี  
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ร้อยละ 87.33)  ผู้เรียนนักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก้าหนด     
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ มีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ 
และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ ตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้านึกและค่านิยมที่ดี มี
ความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ   เด็กรู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก้าหนดชื่นชมและมี ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน อยู่ 
ในระดับ “ยอดเยี่ยม” (ร้อยละ 91.67) มี สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และ
ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
การก้ากับติดตามการด้าเนินงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา  ปฐมวัย 
และ บริบทของท้องถิ่น  จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั นเรียน   มี การส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก  เป็น รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัด  ประสบการณ์ เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
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สถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี แนะ ระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐาน
ของสถานศึกษา บูรณาการการ ปฏิบัติงานและ เปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น
แบบอย่างที่ดีและได้รับ การยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ผลการประเมินตนเอง   “ยอดเยี่ยม” 
(ร้อยละ 90.00) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและ สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท้าผ่านประสาทสัมผัส  
จัดบรรยากาศที่เอื อ ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมิ นผล 
พัฒนาการเด็กอย่างเป็น ระบบจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ครู วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ 
มาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั งด้านร่างกาย ด้าน อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครู
จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท้ากิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความ 
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
จาก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียน    ให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นที่ส้าหรับมุม ประสบการณ์และ การจัดกิจกรรม เด็ก
มีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้เป็นต้น ครู ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส้าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค้าตอบ   มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  การจัด ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ้าวันด้วยเครื่องมือและ วิธีการที่ 
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วม และน้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ใน  ระดับ ดีเลิศ  (ร้อยละ 82.90)โดยการประเมินตามมาตรฐาน ดังนี     
มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน   ผลการประเมินตนเอง     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90.70) 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค้านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก้าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และ ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย รวมทั ง     สุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม 
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             ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค้านวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน    การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก้าหนดในแต่ละ ระดับชั น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล    มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั งด้วยตัวเองและการท้างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ นงาน ผลผลิต    มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบ อ่ืนๆ  มีความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐานในการ จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั นที่สูงขึ น การท้างานหรืองานอาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส้านึก ตามที่ 
สถานศึกษาก้าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และประเพณี ไทย รวมทั งภูมิปัญญาไทย   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ (ร้อยละ88.00) 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก้าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้าเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สถานศึกษาก้าหนด    เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น สังกัดรวมทั งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการ   คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั งในส่วนการวางแผน พัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษา การน้าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
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ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก้าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การ
เรียน การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัด   สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ และ
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญผลการประเมิน 
ตนเอง   ปานกลาง (ร้อยละ 70.00)    จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
                       สร้าง โอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมี
การบริหารจัดการชั นเรียนเชิง บวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ น้าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน้าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา และ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ จัดการเรียนรู้
เฉพาะส้าหรับผู้ที่มีความจ้าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะแสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น้าเสนอผลงานและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน มี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั นตอนโดยใช้เครื่องมือและ 
วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือ น้าไปใช้ พัฒนาการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ น้าไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศกึษา) 

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ต้าบลบ้านกล้วย    อ้าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน      มีระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ตั งส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาฯ  ประมาณ  200  เมตร เปิด
สอนตั งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั นประถมศึกษาปีที่  6  มีจ้านวนนักเรียนทั งสิ น  255 คน  และเป็น
ที่ตั งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลบ้านกล้วย (โรงเรียนบ้านสนามบินฯ)  
           มีเขตพื นที่บริการ 7 หมู่บ้าน  ต้าบลบ้านกล้วย ได้แก่   

หมู่ที่ 1   บ้านสนามบิน 
หมู่ที่ 5   บ้านหางคลอง 
หมู่ที่ 7  บ้านคลองยาง   
หมู่ที่ 9   บ้านตระพังมะกอก   
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  
หมู่ที่ 13 บ้านคลองโพธิ์  
หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง  

1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
         ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ตั งอยู่เลขท่ี - หมูที่ 14 ถนนจรดวิถีถ่อง

ต้าบลบ้านกล้วย อ้าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000 โทรศัพท์ 0-5561-1698 
โทรสาร 0-5561-1698  E – mail  Bansanambin@obecmail.obec.go.th    website.   
http //www.bansanambin.com 

โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ตั งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ต้าบลบ้านกล้วย อ้าเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000  โทรศัพท์ 055-611698  

     เป็ น โรงเรียนที่ อยู่ ในชุมชนชนบทประชาชนส่ วนใหญ่ นั บถือศาสนาพุทธ ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ประชาชนมีความเอื ออารีต่อกัน มีความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ พ่ึงพากันได้ในยามตกทุกข์     
ได้ยาก มีความศรัทธาในตัวผู้น้าท้องถิ่น ครู อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน มีความเป็นกันเองช่วยเหลือเกื อกูล
ซึ่งกันและกัน มีความรัก  และหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดกันมา 
ชั่วกาลนาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดท้าการสอนครั งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2501 ในสมัยนายโกษิต  สุคนธชาติ  เป็นนายอ้าเภอเมืองสุโขทัย และนายประจวบ  ค้าบุญรัตน์ เป็น
ศึกษาธิการอ้าเภอเมืองสุโขทัย เดิมโรงเรียนตั งอยู่ทางทิศเหนือของถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณที่ตั งโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมในปัจจุบัน ต่อมาทางราชการต้องการที่จัดตั งโรงเรียนมัธยมสามัญประจ้าจังหวัด จึงให้
ย้ายมาตั งใหม่ ในด้านทิศใต้ของถนนจรดวิถีถ่อง     คือที่ตั งในปัจจุบัน โดยมีนายพิมพ์  มั่นสุข มอบที่ดิน
ให้จัดตั งโรงเรียนเป็นเนื อที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา สร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ ป.1 ฉ ขนาด 5 
ห้องเรียนโดยประชาชน ร่วมบริจาคเงิน จ้านวน 6,097 บาท  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
5,600 บาท เปิดการสอน ตั งแต่ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-4 นายเมียน    เพชรมาก เป็นครูใหญ่  และ
ปจัจุบัน นายนุสนธิ์   สวนใต้  ด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

mailto:Bansanambin@obecmail.obec.go.th
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ในการพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้             

คู่คุณธรรม  พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความ
เชื่อมั่น ยึดมั่น กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียนได้พัฒนาและมีสิ่งอ้านวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน  คือระบบ
สาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า  โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ระบบประปาภายในและเครื่องท้าน ้าดื่ม โรงเรียน มี
สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปัคตระกร้อ ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน และมี
สนามเด็กเล่น  มีสวนหย่อมซึ่งท้าให้บรรยากาศในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมสวยงาม สดชื่น  ร่มรื่นเป็น
ประโยชน์และเอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดท้าการสอนตั งแต่ระดับปฐมวัย 
คือชั นอนุบาล ปีที่ 2 จนถึงชั นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 11 ห้อง มีนักเรียนทั งหมด 255 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2563) และข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษา อีก 17 คน ดังนี  

1. นายนุสนธิ์  สวนใต้  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นายปราโมทย์  จั่นจีน ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
3. นายวัฒนะ  โดยด่วน  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
4. นางสัมพันธ์  ปานชัย  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
5. นางรินดา  ศรีชัยยะ  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
6. นางกัญญภัค  อ่อนชาวนา ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
7. นางนวลสิริ  ขันธ์ทอง  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
8. นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์ ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
9. นายกฤษดา  แก้วแดง  ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  
10. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
11. นางสาวดายิน  คิดอ่าน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
12. นางสาวกมลทิพย์  ค้าสัตย์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
13. นางสาวสุวรรณา  บุญคง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
14. นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งกลิ่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
15. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน ครูพ่ีเลี ยงฯ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
16. นางสาวชญาดา  มีมา  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
17. นายส้าราญ  ภักดีอาษา ลูกจ้างฯ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

 
 
 
 
 
 

(นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562) 
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การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเอง 

จากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 
************** 

                  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง        
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครอง  รณรงค์การเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทน  จัดการเลือกตั งประธานนักเรียน และจัดตั ง
สภานักเรียน   ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มี ความภูมใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั ง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี เพื่อให้ก้าวทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ นอย่างรวดเร็ว  ด้วยการส่งเสริมการการ
จัดการเรียนรู้  การสืบค้น ผ่านระบบ IT   ติดตั งระบบ ไวฟาย และเปิดให้นักเรียนใช้อย่างทั่วถึง 
                การบริหารคุณภาพ ของ สถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ 
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการ
บริหารคุณภาพของสถานศึกษาเน้นที่การบริหาร จัดการ คุณภาพโดยรวม โดยให้ความส้าคัญกับการ
ก้าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา รวมทั ง ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการบริหารหลักสูตร และ งานวิชาการของสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาได้เป็น อย่างดี 

    การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (active learning)  
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่น้าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ งและคงทน มาตรฐาน
ด้าน การจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านสนามบินฯ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  - ประถมศึกษา มีนักเรียน จ้านวน 
255 คน  ครูผู้สอน 15 คน จัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองมีผลการด้าเนินงาน ดังต่อไปนี          
 

         การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 87.33  ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 87.33   
2. วธิีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ้าทุกวันอย่างสม่้าเสมอ 
มีการชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั ง มีกิจกรรมออกก้าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่
เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ด
ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่ เกิดขึ นได้ใน
ชีวิตประจ้าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
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ร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก นอกจากนี ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับอ้าเภอ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื นที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท้างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางชาติ   กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู           
วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็ก
ได้ท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด้าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท้าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรัก
ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน
ที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ 
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้               
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่

รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื นที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สังเกตได้จากการ

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน ้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
-การท้ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน ้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค้าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

            
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 91.67 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 91.67  
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านสนามบินฯ ได้มีการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส้าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส้าหรับ
ด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนได้จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นซึ่งเอื อประโยชน์  และอ้านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาเด็ก  ทั งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดย
จัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ้าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน ้า  เล่นทราย  สระเล่นน ้า ที่เหมาะสมปลอดภัย  
จัดให้มีพื นที่ส้าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท้าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น
และเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่ เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ้าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้ วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่ง
อ้านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด คือ ไหว้สวย ยิ้มใส   มีการจัดท้า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ้าปี  มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อม
ทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
3.ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

         - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก้าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 90.00 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 90.00 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส้าคัญของการพัฒนาการใน ทุกๆ ด้าน  ทั งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้   คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด้ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค้าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่าน
เล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการใน ทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี  ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั งกล้ามเนื อมัดใหญ่มัดเล็ก
ให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  
รู้จักยับยั งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื นฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิด
ความมีน ้าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ้าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส้ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น้าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด  มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด้าเนินงานและ
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จัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี  มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ้าวัน    
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื อต่อการเรียนรู้ 
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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แบบประเมินมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ ผู้เรียนมีทักษะใน     

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก้าหนดในแต่ละระดับชั น 
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น 
และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั งด้วย
ตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ นงาน ผลผลิต  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร    
การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอ่ืนๆ 
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่ สูงขึ น การทางานหรืองานอาชีพ  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) มีคุณลักษณะและค่้านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส้านึก ตามที่สถานศึกษาก้าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั งภูมิปัญญาไทย  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความกับผู้อ่ืน 
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน 
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 90.70 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการด้าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั นโรงเรียนจึงก้าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ้านวน 2 ด้าน 
ได้แก่  

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดค้านวณ รวมทั งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส้าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1)  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรม

อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน นักเรียนได้รับการตรวจเป็นประจ้าทุกปี 
3)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ ตาม

โครงการธนาคารโรงเรียนทุกวันพุธ  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ   

5)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสอนเสริม 
ในช่วงเลิกเรียน  และวันเสาร์ - วันอาทิตย์    

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก้าหนดเป็นเป้ าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค้านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสัญญาณ ระบบ ญาณไว
ฟาย ให้นักเรียนได้ใช้ หาความรู้ อย่างเพียงพอ 
ผู้ เรียนมี  สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต  ดี  กล้ า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจังการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส้าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสั ม ฤท ธิ์ ระดั บ ช าติ ขอ งนั ก เรี ย น มี แน ว โน้ ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค้านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้าหนดในแต่ระดับชั น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   
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3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั งด้วยตนเองและการท้างานเป็น

ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิมใน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื นฐานในการ

จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส้านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด้าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  88.00 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียน การด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยใช้ข้อมูลฐานในการก้าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด้าเนินการพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท้า
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด้าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน้าแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก้าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น้าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่ วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรู้   ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน      พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก้าหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน   วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ   นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนั บสนุ น พัฒ นาครูแ ละบุ คลากรให้ มี ความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิต  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้  

 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๓. มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 ก้าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี    ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ปานกลาง 70.00 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการด้าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน้าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ งและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน้าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก เพื่อให้
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เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก้าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ส่งเสริมให้
ครูทุกคนท้างานวิจัยในชั นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั นเรียนและน้าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          ครูมีความตั งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้  

ควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น้าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  82.9 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด้าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี  
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี  
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 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 85 มีความสามารถในการสื่อสาร
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี
ย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและ
ระดับชั นที่สอบ  
 นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั น  
 ครูได้รับการพฒันาตามโครงการคูปอง และน้าความรู้มาจัดท้าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  
 ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน 
มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ้าต้าบล โรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนคุณภาพประจ้า
ต้าบลตามโครงการ 1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 5. ครูมีความตั งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
 6 . นั ก เรียนมีส่ วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค้านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
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ค้าสั่งโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
ที่ 20/2563 

เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)              
ปีการศึกษา 2562  ระดับปฐมวยั  และ ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

………………………………………….. 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก  ระดับ 
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และ สถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น   ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาที่ก้าหนด ให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ การศึกษา โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ  สาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  จึงแต่งตั งบุคคลในท้าย
ค้าสั่งนี เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท้าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี   
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1.1  นายนุสนธิ์  สวนใต ้   ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  ประธานกรรมการ 
1.2  นายสมชาย  พุ่มธนวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ       กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  
1.3  นางสาวสมปอง  ช่วยพรม    ผู้อ้านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
1.4  นางสัมพันธ์  ปานชัย   ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการ 
1.5  นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครู โรงเรยีนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการ 
1.6  นางรินดา  ศรีชัยยะ ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการ 
1.7  นางศรินทิพย์  วัฒนวาณิชย ์ครู โรงเรยีนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการ 
1.7  นายปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการและเลขา 
มีหน้าที่ ประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามตัวชี วัดและเป้าหมายความสา้เรจ็ตาม  ประเด็นการพิจารณา

ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับปฐมวยัและ ระดับขั นพื นฐาน  
 
 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวยั ประกอบด้วย  
2.1   นางนวลสิริ  ขันธ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ประธานกรรมการ 
2.2   นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิ(ประชาศึกษา) กรรมการ 
2.3   นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์   ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  กรรมการและเลขานุการ  
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3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย   

3.1 นายปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ประธานกรรมการ 
3.2 นางสัมพันธ์  ปานชัย ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.3 นางรินดา  ศรีชัยยะ  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.4 นายกฤษดา  แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.5 นางกัญญภัค  อ่อนชาวนา ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.6 นายวัฒนะ  โดยด่วน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.7 นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.8 นางสาวดายิน  คิดอ่าน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
3.9 นางสาวกมลทิพย์  ค้าสัตย ์ พนักงานราชการ โรงเรยีนบ้านสนามบินฯ กรรมการ 
3.10 นางสาวสุวรรณา  บุญคง ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ กรรมการ 
3.11 นางสาวยุวดี  ภักดีอาษา ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ กรรมการ 
3.12 นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งกลิ่น ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ กรรมการ 
3.13 นางสาวชญาดา  มีมา เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนบ้านสนามบินฯ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี   
1. วางแผนก้าหนดแนวทางและวธิีการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน  
2. ก้ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตั งคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคณุภาพ การศกึษา

ภายในโรงเรียน และท้าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
4. ด้าเนินการจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารการศึกษาที่

ประกอบด้วย 8 ประการคือ  
1) การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท้าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ  
4) การดา้เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน  
8) จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
5. ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการดา้เนินการประกันคณุภาพการศึกษา ภายในของ 
    สถานศึกษา  

4. คณะกรรมการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย  
4.1      นายปราโมทย์  จั่นจีน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ประธานกรรมการ 
4.2      นางสัมพันธ์  ปานชัย  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.3      นางรินดา  ศรีชัยยะ  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.4      นางนวลสิริ   ขันธ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
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4.5         นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ      
4.6         นายกฤษดา  แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.7         นางกัญญภัค  อ่อนชาวนา ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.8         นายวัฒนะ  โดยด่วน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.9         นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจนี ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.10        นางสาวดายิน  คิดอ่าน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กรรมการ 
4.11        นางสาวกมลทิพย์  ค้าสตัย ์ พนักงานราชการ โรงเรยีนบ้านสนามบินฯ กรรมการ 
4.12 นางสาวสุวรรณา  บุญคง ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ  กรรมการ 
4.13       นางสาวยุวดี  ภักดีอาษา ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ  กรรมการ 
4.14       นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งกลิ่น ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ  กรรมการ 
4.15       นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ  กรรมการ 
4.16      นางสาวชญาดา  มีมา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนบ้านสนามบินฯ กรรมการและเลขานุการ         

มีหน้าที่ ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี การศึกษา 
2562 เพื่อน้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง ด้าเนินการให้ได้ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดเพื่อ
จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพฒันาการศึกษาสู ่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  

ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2563 

  
 
 

   ( นายนุสนธิ์   สวนใต้ ) 
      ผู้อ้านวยการโรงเรยีนบ้านสนามบนิ(ประชาศึกษา) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

                   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ตามกรอบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ มี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน  เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านสนามบิน
(ประชาศึกษา) มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  
 
                       ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 
 

                                 
 

                                 (นายนุสนธิ์  สวนใต้) 
                                                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒562 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน้าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 



30 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

 
 
การก าหนดคา่เปา้หมาย 

การก าหนดคา่เปา้หมาย แตล่ะมาตรฐาน ก าหนดเป็นระดบัคณุภาพ  ระดบั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ประเมิน ดงันี ้

ระดบัคณุภาพ 

ระดบั ยอดเย่ียม  (5) หมายถึง 90.00 – 100.00 
ระดบั ดีเลิศ  (4) หมายถึง 80.00 – 89.99 
ระดบั ดี   (3)  หมายถึง 70.00 – 79.99 
ระดบั ปานกลาง  (2) หมายถึง 60.00 – 69.99 
ระดบั ก าลงัพฒันา (1) หมายถึง ต ่ากว่า 60.00 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค้านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก้าหนด ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด้าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



32 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

.........................................................  
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา   
ขั นพื นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
ภายใน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่ก้าหนดเป้าหมาย
และ ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั งอัตลักษณ์
และจุดเน้น ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั งบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  
         จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือสอดคล้อง 
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั น
พื นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี   
          ทั งนี  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียนแล้ว  

              ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

 
                                 (นายนุสนธิ์  สวนใต้) 

                                                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
 
 

 
                                 (นายสมชาย   พุ่มธนวัฒน์) 

                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
                                                         โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
**************** 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
๑. นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  
๓. นักเรียนมีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๔. นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๑. โรงเรียนจัดท้าหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
๒. โรงเรียนมคีรใูห้เพียงพอกับชั นเรียน 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

**************** 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ  
2) ร้อยละ 75 ของนักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ตามศักยภาพของแต่ละระดับชั น  
4) นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการค้นคว้าหาความรู้    
    และการใช้เครื่องมือสื่อสาร อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ไม้น้อยกว่าร้อยละ 70   
6) นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้รับการฝึกประสบการณ์  ฝึกทักษะ  
    อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย 



34 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด  
2) นักเรียนตระหนักและมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) นักเรียนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน  
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 โรงเรียนด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทุกโครงการที่มีโอกาส  
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
      เพ่ิมมากขึ นตามบริบท  และโอกาส  
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
      พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้  
3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก  
3.4 ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 
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สรุปน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

รายการ ชาย หญิง รวม 

นักเรียนทั้งหมด 24 22 46 

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 4 4 8 

ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 2 1 3 

น้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 2 1 3 

น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 2 2 4 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 5 5 10 

น้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 2 2 4 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 18 16 34 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 17 16 33 

น้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 15 13 28 
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ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

คณิตศาสตร ์
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 29 21 72.41 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 16 50.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 29 90.63 
ประถมศึกษาปีที่ 4 42 17 40.48 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 20 52.63 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 18 50.00 

 รวม 209 121 57.89 
เทียบ ร้อยละ 80  ได้ 5  จะได้เท่ากับ 3.62 

ที่มาจาก โปรแกรม Schoolmis 2562  โรงเรียนบ้านสนามบินฯ 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ย
มากกว่า 2.00  

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 29 27 93.10 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 23 71.88 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 29 90.63 
ประถมศึกษาปีที่ 4 42 36 85.71 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 31 81.58 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 32 88.89 

รวม 209 178 85.17 
ที่มา  จาก ผลสัมฤทธิ ์  ปีการศึกษา 2562 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการ
พิจารณา 

 

หมาย
เหตุ 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1. เด็กร้อยละ 90 มีน ้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย  มฐ.1 1.1   
2. เด็กทุกคน เล่น ท้ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยทั งตัวเองและผู้อ่ืน  มฐ.1 1.1   
3. เด็กร้อยละ 90 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสาน 
     สัมพันธ์และทรงตัวได้  

มฐ.1 1.1  

4. เด็กร้อยละ 80 สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับ 
    สถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย  

มฐ.1 1.2  

5. เด็กร้อยละ 80 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตาม 
    สถานการณ ์ 

มฐ.1 1.2   

6. เด็กทุกคน สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  
    จังหวะ และดนตรีได้  

มฐ.1 1.2   

7. เด็กร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน ้าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  มฐ.1 1.2   
8. เด็กร้อยละ 90 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จได้ด้วย 
     ตนเอง  

มฐ.1 1.3   

9. เด็กร้อยละ 90 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน 
    ได ้เหมาะสม  

มฐ.1 1.3   

10. เด็กร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่าง 
       เรียบร้อยด้วยตนเอง  

มฐ.1 1.3   

11. เด็กร้อยละ 80 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย 
       ตนเอง  

มฐ.1 1.3   

12. เด็กร้อยละ 80 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทิ งขยะ 
       ได้ถูกที่ได้ด้วยตนเอง  

มฐ.1 1.3   

13. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ  มฐ.1 1.3   
14. เด็กร้อยละ 90 สามารถเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนได้  มฐ.1 1.3   
15. เด็กร้อยละ 90 ส้ามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย 
      ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

มฐ.1 1.3   

16. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้  มฐ.1 1.3   
17. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ 
      สถานการณ ์

มฐ.1 1.3   
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการ
พิจารณา 

 

หมาย
เหตุ 

18. เด็กร้อยละ80 สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบและเล่าเป็นเรื่องราวได้  มฐ.1 1.4   
19. เด็กร้อยละ 75 สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ้าแนก จัดกลุ่ม  
      เรียงล้าดับเหตุการณ์ได้  

มฐ.1 1.4   

20. เด็กร้อยละ 75 สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ นใน 
      สถานการณ์หรือการกระท้าได้  

มฐ.1 1.4   

21. เด็กร้อยละ 75 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธี 
      แก้ปัญหาได้ 

มฐ.1 1.4   

22. เด็กร้อยละ 75 สามารถค้นหาคาตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่ 
      หลากหลายด้วยตนเอง  

มฐ.1 1.4   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
1. สถานศึกษา มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ 
   สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น มี 
   หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  

มฐ.2 2.1   

2.สถานศึกษา จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั นเรียน ตามภารกิจการ 
   เรียนการสอน จัดครูที่จบ การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษา 
   ปฐมวัยอย่างพอเพียง  

มฐ.2 2.2   

3.สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 
   ประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการ 
   ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มฐ.2 2.3   

4. ครูและบุคลากรทุกคน จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือ 
    การเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  

มฐ.2 2.4   

5. สถานศึกษา ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ 
    สนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

มฐ.2 2.5   

6.สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสม 
   และต่อเนื่อง มีการชี แนะระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตาม 
   มาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ 
   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ 
   จากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มฐ.2 2.6   

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.ครูทุกคน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท้าแผนการจัด 
   ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 
   หลักสูตรสถานศึกษา  

มฐ.3   3.1   
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการ
พิจารณา 

 

หมาย
เหตุ 

2.ครูทุกคน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั งด้าน 
   ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เต็มศักยภาพ 
   โดยความ  ร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ 
   เป็นแบบอย่างท่ีดี  

มฐ.3   3.1   

3.ครูทุกคน จัดประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่ 
   เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท้ากิจกรรมอย่างอิสระ  
   ตามความต้องการ ความสนใจ ความส้ามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ 
   ของเด็กเป็นรายบุคคล  

มฐ.3   3.2   

4.ครูทุกคน จัดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือก 
   เล่นเรียนรู ้ลงมือ กระท้า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างม ี  
   ความสุข  

มฐ.3   3.2   

5.ครูทุกคน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดอากาศ 
   ถ่ายเท ปลอดภัย ที่เอื อต่อ การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  

มฐ.3   3.3   

6.ครูทุกคน จัดพื นที่แสดงผลงานเด็ก มีพื นที่มุมประสบการณ์และการจัด 
   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์  

มฐ.3   3.3   

7.ครูทุกคน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ  
   และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  

มฐ.3   3.3   

8.ครูทุกคน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
   และพัฒนาของเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

มฐ.3   3.4   
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการ
พิจารณา 

 

หมาย
เหตุ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ใน 
    ระดับด ีตามเกณฑ์สถานศึกษา  

มฐ.1  1.1 1   

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสนทนา น้าเสนองาน ผลงาน  
    ได ้ตามเกณฑ์สถานศึกษา  

มฐ.1  1.1 1  

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน้าตนเอง  
    สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย  

มฐ.1  1.1 1   

4. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ นไป  

มฐ.1  1.1 5   

5. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการท้าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่  
    และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั นตอนการท้างาน  
    และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได้  

มฐ.1  1.1 2  
มฐ.1  1.1 3 

 

6. นักเรียนทุกคน ส้ามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
    และสรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  

มฐ.1  1.1 4   

7. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร 
    สถานศึกษามากกว่า ระดับ 2 ขึ้นไป  

มฐ.1  1.1 5  

8. ผลการทดสอบระดับชาติ (NTและ O-NET ) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป  
    ตามเกณฑ์สถานศึกษา  

มฐ.1 1.1 5   

9. นักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นา มีจิตอาส้า อยู่  
      รว่มกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

มฐ.1 1.2 3  
มฐ.1 1.2 4  

 

10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพื นฐานต่อ 
      งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง  

มฐ.1 1.1 6   

11. นักเรียนทุกคน เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ 
       สิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างต่อเนื่อง  

มฐ.1 1.2 1  
มฐ.1 1.2 2  

 

12. นักเรียนทุกคน ส้ามารถราพื นบ้าน (หรือนาฏศิลป์ไทยพื นฐาน)  
 

มฐ.1 1.2 1  
มฐ.1 1.2 2  

 

13. นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

มฐ.1 1.2 1  
มฐ.1 1.2 2  

 

14. นักเรียนร้อยละ 90 มีน ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย  
      และมีสุขภาพแข็งแรง  

มฐ.1 1.2 4  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการ
พิจารณา 

 

หมาย
เหตุ 

15. นักเรียนทุกคน ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  มฐ.1 1.2 1  
มฐ.1 1.2 2  

 

16. นักเรียนทุกคน ไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  มฐ.1 1.2 3   
17. นักเรียนทุกคน ได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนาข้อมูลมาใช้ในการ 
      ดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน  

มฐ.1 1.2 1  
มฐ.1 1.2 4  

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา ก้าหนดชัดเจน  
    สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ   
    ศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติได้ ทันต่อเหตุการณ์  

มฐ.2 2.1   

2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
    ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วน 
    ร่วม น้าข้อมูลใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี  

มฐ.2 2.2   

3. พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รอบด้าน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นแบบอย่างที่ดี  

มฐ.2 2.3   

4.ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ  
   ตามความต้องการของครู และสถานศึกษา เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง 
   วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

มฐ.2 2.4   

5.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เป็นสังคมที่เอื อต่อการ 
    จัดการเรียนรู้ที่ม ีคุณภาพและปลอดภัย  

มฐ.2  2.5  
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูผู้สอนทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด กิจกรรมได้ 
    จริงและสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

มฐ.3  3.1   

2. ครูผู้สอนทุกคน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นท่ีเอื อ ต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเอง  

มฐ.3  3.2   

3. ครูผู้สอนทุกคน มีการบริหารจัดชั นเรียนเชิงบวก มฐ.3  3.3  
4. ครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม 
    มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกาศใช้  

มฐ.3  3.4   

5. ครูผู้สอนทุกคน มีและใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ มฐ.3  3.5  
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สารบัญ 
บทสรุป รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ข้อมูลพื นฐาน 
การใช้ข้อเสนอแนะในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561  
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ  
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
ภาคผนวก 

o ค้าสั่งโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ที่ 20 /2563  
o เร่ือง แต่งตั งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

o ประกาศโรงเรียนบ้านสนามบนิ(ประชาศึกษา) 
o เร่ือง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
o ระดับปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษา 
o ประกาศโรงเรียนบ้านสนามบนิ(ประชาศึกษา)  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

o มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 
2562 

o มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 
o ผลการประเมิน  Reading Test  นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 
o ผลการทดสอบ  NT  3 ปีย้อนหลัง 
o ผลการทดสอบ  O-net  3 ปีย้อนหลัง 
o สรุปน ้าหนักและส่วนสูง นักเรียนปฐมวัย 
o ผลการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับ3  
o ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2   ผลการเรียนตามหลักสูตร 
o ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายความส้าเร็จ 

หน้า 
2 
6 
8 
9 
 
 

10 
12 
14 
16 
17 
20 
21 
24 
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ค าน า 
 

                            เอกสารฉบับนี ้เป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ของโรงเรียนบา้นสนามบิน(ประชาศึกษา)  ซึ่งคณะกรรมการไดจ้ดัท าขึน้โดยสรุปผลการปฏิบตัิงาน
ตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาในรอบปีท่ีผ่านมา  โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่  เอกสารสารฉบบันี ้
จะให้ประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการน าขอ้มูลไปประกอบในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาตอ่ไป 

 
 
                                                                 นุสนธิ์  สวนใต ้
 
                                                            (นายนุสนธิ์  สวนใต้) 
                                           ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
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