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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเรจจจากการบริาารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริมก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน และในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ตามกระบวนการด าเนินงานของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ตามค่าเป้าามายของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านแต่ละประเดจน แสดงข้อมูล 
าลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน พร้อมแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาใา้ดีขึ้น
ารือสูงขึ้นกว่าเดิม 
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บทสรุปของผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
          มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของเดจกผลการประเมินระดับดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ เดจกร้อยละ 100 มี
น้ าานัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเคลื่อนไาวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ด ีสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย รู้จักาลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย เดจกร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  มีความร่าเริง
แจ่มใส เามาะสม เดจกร้อยละ 73.68 รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย เดจกร้อยละ 100 ยอมรับและพอใจ 
ในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เดจกร้อยละ 84.21 มีจิตส านึกและค่านิยม ที่ดีมีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออกช่วยเาลือแบ่งปัน เคารพสิทธิผู้ อ่ืน เดจกร้อยละ 84.21 รู้าน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าานด เดจกร้อยละ 100 รู้จักชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไาว เดจกร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเาลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
สามารถช่วยเาลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประายัดและพอเพียง เดจกร้อยละ 78.95 
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกา้องเรียน เดจกร้อยละ 84.21 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น ไาว้ 
ยิ้ม ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใาญ่  เดจกร้อยละ 78.95 ยอมรับารือเคารพความแตกต่างระาว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น  เดจกร้อยละ 100 เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เดจกร้อยละ 73.68 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงาาความรู้ได้  โดยเดจกสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใา้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เดจก
ร้อยละ 73.68 สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจารือสงสัย และพยายามค้นาาค าตอบ เดจกร้อยละ 73.68 
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เามาะสมกับวัย เดจกร้อยละ 73.68 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดเชิงเาตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญาาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ เดจกร้อยละ 
78.95 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไาวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็น
ต้น เดจกร้อยละ 78.95 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เาลจก/กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้และแสวงาาความรู้ได้  
 แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2563 เดจกมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงาาความรู้ได้ ระดับดีขึ้นไป สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใา้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจารือสงสัย ค้นาาค าตอบได้ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เามาะสมกับวัย 
สามารถคิดรวบยอด คิดเชิงเาตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญาาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไาวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น ใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เาลจก/กล้องดิจิตอลฯลฯ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และแสวงาาความรู้ได ้

มำตรฐำนที่ 2 ด้านกระบวนการบริาารและการจัดการผลการประเมิน : ระดับดี มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ ร้อยละ 85.00 สถานศึกษามีาลักสูตรที่ยืดายุนและสอดคล้องกับาลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 88.00 
สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติ ร้อยละ 83.33 สามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเดจกปกติและกลุ่มเป้าามายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 100 จัดครูผู้สอนเามาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
จัดครูที่ไม่จบการศึกษาปฐมวัย แต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 75.00 มีการส่งเสริมใา้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีพัฒนาครูใา้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะา์และออกแบบาลักสูตร



๒ 
 

ปฐมวัย ร้อยละ 78.00 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเดจก ร้อยละ 75.00 สามารถใช้
ประสบการณ์ออกแบบการจัดกิจกรรม ร้อยละ 75.00 สังเกตและประเมินพัฒนาการเดจกเป็นรายบุคคล ร้อยละ 
79.00 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดจกและครอบครัว ร้อยละ 92.00 มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกา้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ร้อยละ 79.17 
ส่งเสริมใา้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ร้อยละ 75.00 จัดมุมประสบการณ์
าลากาลาย ร้อยละ 72.00 มีสื่อการเรียน เช่น ของเล่น านังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าารับเดจกมุด ลอด 
ปีนป่าย ร้อยละ 70.00 มีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะาาความรู้ ร้อยละ 85.00 บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าารับครู  อ านวยความสะดวก และใา้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์  ร้อยละ 85.00 ก าานดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใา้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่ก าานดและด าเนินการตามแผน ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองใา้าน่วยงานต้นสังกัด  
 แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2563 จัดกระบวนการบริาารและการ
จัดการ เน้นครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ พัฒนาครูใา้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะา์และออกแบบทักษะในการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการเดจก ระดับดีเลิศ สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเดจกเป็นรายบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดจกและผู้ปกครอง  

มำตรฐำนที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเดจกเป็นส าคัญผลการประเมิน : ระดับดีเลิศ  มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ รอ้ยละ 100 ครสูามารถวิเคราะา์ข้อมูลเดจกเป็นรายบุคคล ร้อยละ 78.00 สามารถจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์จากการวิเคราะา์มาตรฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในาลักสูตรสถานศึกษาได้ ร้อยละ 100 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเดจกครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด ด้านานึ่งเพียงด้านเดียว ร้อยละ 100 ครูได้จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมใา้เดจกมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเดจกเป็นรายบุคคลาลากาลายรูปแบบจากแาล่งเรียนรู้ที่าลากาลาย   เดจกได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 75.00 ครูจัดบรรยากาศที่สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเดจก มีพ้ืนที่ส าารับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ร้อยละ 73.68 เดจกมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในา้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ร้อยละ 100 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสม
กับช่วงอายุ และระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเดจก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นใา้คิดและาาค าตอบ ร้อยละ 100 ครูประเมินพัฒนาการเดจกจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่าลากาลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ ร้อยละ 78.95 ครูวิเคราะา์ผลการประเมินพัฒนาการเดจกโดย
ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ร้อยละ 78.95 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเดจกและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพใา้สูงขึ้น  

แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2563 เน้นจัดประสบการณ์เรียนเป็น
ส าคัญ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับวัย ระดับดีขึ้นไป า้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเทปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเดจก พ้ืนที่มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ระดับดีเลิศ สภาพแวดล้อมใน
า้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิธีการเรียนรู้ของเดจก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใา้คิดและาาค าตอบ 
 



๓ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยภาพรวมผลการประเมินระดับ : ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับขั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามาลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเาจน  ารือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล ารือแสวงาาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิ เคราะา์ จ าแนก
แยกแยะได้สิ่งไานดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจว ผู้เรียนรู้และตระานัก
ถึงโทษและพิษของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาาารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการอออกก าลังกาย  
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระาว่างบุคคลและระาว่างวัย ดังนี้  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปลายปีชั้นป.1-6 ปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 77.67 ดังนี้ ภาษาไทย 78.217 คณิตศาสตร์ 
76.83 วิทยาศาสตร์ 75.83 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 76.96 ประวัติศาสตร์ 75.46 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 80.72 ศิลปะ 82.10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78.86 ภาษาอังกฤษ 74.04 ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ป.1-6 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 89.09 ระดับดี ร้อยละ 10.94 การอ่านป.1-6 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
64.06 การคิดวิเคราะา์ป.1-6 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 65.63 การเขียนป.1-6 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 67.19 
การบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียนป.1-6 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.25 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียนนักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 87.91 มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ  
ร้อยละ 87.91 มีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  ความคิดเาจน 
และแก้ปัญาา ร้อยละ 83.05 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 100 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ร้อยละ 77.67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามาลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 89.66 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ  
100 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าานด ร้อยละ 100 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ร้อยละ  100 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและาลากาลาย ร้อยละ 100 สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  
 แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2563 เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเาจน และแก้ปัญาา สามารถ
สร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัด ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ โรงเรียนได้
ก าานดเป้าามาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
าลักสูตร ท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียน พัฒนาครูและบุคลากรด้านต่างๆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เนจต ระบบไวไฟใยแก้ว เพ่ือสนับสนุนจัดการและเรียนรู้  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน จัดประชุมด าเนินการ PLC และจัดท า SWOT เพ่ือศึกษาและ
ประเมินผลโรงเรียน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิเคราะา์จากจุดแขจง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ก าานดยุทธศาสตร์ในการบริาาร วางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานและ



๔ 
 

การแก้ปัญาา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโรงเรียนใา้เป็นองค์กรแา่งการเรียนรุ้อย่างแท้จริง 
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน(Action plan) วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าานด อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใา้
โรงเรียนมีคุณภาพการเรียนการสอน การบริาารจัดการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นไปตามความ
คาดาวังของสังคม ก าานดมาตรฐานและเป้าามาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญาาความต้องการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ครบถ้วนทุกด้าน สมกับนโยบายโรงเรียนที่ว่า 
“เรำจะสร้ำงคนดี คนเก่ง ให้นำสระลอย”  

แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  ในปีการศึกษา 2563 การบริาารและการจัดการ โดย
มุ่งเน้นการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริาารจัดการและการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เนจตในการค้นคว้าาาความรู้ด้วยตนเองได้ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผลการประเมินระดับดีเลิศ  มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ชั้นป. 1-6 แบบ 100% นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัดชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบาลากาลายวีธี และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าผลที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างาลากาลาย ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติ
ปรับปรุงาลักสูตรระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูมีความรู้เกี่ยวกับาลักสูตรโครงสร้างมาตรฐาน
ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ระบบดูแลช่วยเาลือ
นักเรียน แาล่งเรียนรู้ วิทยากรในชุมชน ครูก าานดเป้าามายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน พัฒนาทักษะทางสังคมทุกระดับชั้น บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนที่ได้รับมอบามาย
เตจมเวลา เตจมความสามารถ ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ  

แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ในปีการศึกษา 2563  เน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
DLTV โดยการเตรียมตัวครู สื่อการสอน คู่มือ แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน อ่ืนๆ ใา้ครบถ้วนล่วงาน้า 1 
สัปดาา์ บันทึกาลังสอน ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน สอนเตจมเวลา เตจมความสามารถ จัดท าธุรการา้องเรียน บรรยากาศ 
มุมประสบการณ์ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบวกวัดและประเมินผลระาว่างเรียนและาลังเรียนอย่างเป็น 

  
 

 
     ลงชื่อ............................................................. 
      (นายวสันต์   บัวาลวง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 
      31  มีนาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนบ้านนาสระลอย ที่ตั้งามู่ 7 ต าบลบ้านป้อม อ าเภอคีรีมาศ จังาวัดสุโขทัย สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โทรศัพท์ -  โทรสาร -  Website -  

ผู้บริาารสถานศึกษาชื่อ นายวสันต์  บัวาลวง  มาด ารงต าแาน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2562 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี - เดือน - วัน 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านนาสระลอย เริ่มก่อตั้งและเปิดด าเนินการจัดการศึกษาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.  2497 

โดยแยกจากโรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อมมาตั้งเป็นเอกเทศ ตั้งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 33 ตาราวา มีามู่บ้านในเขตบริการ 2 ามู่บ้าน คือ 
บ้านนาสระลอย ามู่ที่ 7 บ้านตะพังมะพลับ ามู่ที่ 6 ต าบลบ้านป้อม อ าเภอคีรีมาศ จังาวัดสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2562 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 83 คน 
บุคลากรครู 5 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าาน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างภารโรง 1 คน มี นายวสันต์  บัวาลวง  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย จัดการเรียนการสอนแบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกชั้นเรียน 100% 

สภำพปัจจุบันของโรงเรียน 
   1.1  สถำนที่ตั้ง และท่ีดินสิ่งปลูกสร้ำง   

 โรงเรียนบ้านนาสระลอย มีเนื้อที่  6 ไร่  3 งาน มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารเรียน 3 าลัง 12 
า้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 าลัง(โรงอาาาร/าอประชุม)  า้องเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 - 3 จ านวน 1 
าลัง ส้วม 2 าลัง และบ้านพักครู 2 าลัง ดังนี้ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน/ห้องเรียน หมำยเหตุ 

1. อาคารแบบ ป.1 ข  
    

4 -า้องดนตรี-นาฏศิลป์/า้องพยาบาล  1  า้อง    
-า้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,2 ,3   

2. อาคารแบบ 008 
     

4 -า้องจัดนิทรรศการ 1 า้อง  
-า้องผู้อ านวยการและธุรการ 1 า้อง 
-า้องคอมพิวเตอร์ 1 า้อง 
-า้องศูนย์การเรียน 1 า้อง 

3. อาคารแบบ ป.1 ฉ 
    

4 -า้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 
-า้องพระพุทธศาสนา/า้องสมุด 

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคารโรงอาาาร/า้องประชุม/า้องจัดกิจกรรม 
5. า้องเรียนชั้นปฐมวัย 1 -า้องเรียนชั้นอนุบาล 2  – 3 
6. ส้วม 2 าลัง -ส้วมนักเรียน 4 า้อง  

-ส้วมนักเรียน-ครู 4 า้อง 
7. บ้านพักครู 2 าลัง -บ้านพักครู าลังที่ 1-2 
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ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนามู่ที่ 7 บ้านนาสระลอย (เขตบริการโรงเรียน) มีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นามู่ 

สร้างบ้านเรือนติดกับถนนในามู่บ้าน และทั่วๆ ไป อยู่อาศัยค่อนข้างถาวร มีประชากร 252 ครัวเรือน 903 คน 
แยกเป็น ชาย 471 คน าญิง 432 คน ามู่ที่ 6 บ้านตะพังมะพลับ มีประชากร 128 ครอบครัว 474 คน แยก
เป็น ชาย 239 คน าญิง 235 คน (ข้อมูล จากผู้ใาญ่บ้านามู่ที่ 7 ต าบลบ้านป้อม ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่วัดนาสระลอย อาชีพาลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม(ท านา) และรับจ้าง (ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ) สภาพครอบครัวมีทั้งร่ ารวย ปานกลาง และยากจน แต่ภาพรวมรวมฐานะครอบครัว
ระดับปานกลาง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การ
แต่งงาน การบวชนาค ประเพณีข้ึนบ้านใาม่ การท าบุญกลางามู่บ้าน ประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ 
 ๒) การศึกษาของผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,๐๐๐ -50,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โอกาส ข้อจ ากัด 

               โรงเรียนบ้านนาสระลอย เป็นโรงเรียนขนาดเลจก 
มีระบบสาธารณูปโภค น้ าประปาและไฟฟ้า อย่างสมบูรณ์
ไม่ขาดแคลน  ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ชุมชน วัด
นาสระลอย ด้วยความเชื่อมั่น ชื่นชม ยอมรับ ตามค าที่ว่า
“บวร”อย่างดี เยี่ยมทุกๆ ด้าน พร้อมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้น าชุมชนกจใา้ความส าคัญส่งเสริม และเาจน
ความส าคัญการศึกษา ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น เป็นอย่างยิ่งกับลูกาลาน 
            เป็นโรงเรียนขนาดเลจกที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
(Stand Alone) 
          เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม(DLTV) ชั้น ป.1-6 แบบ 100% 
          เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการ
สอน(DLTV) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)   

1. ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง มีรายได้
น้อยจึงมีข้อจ ากัดทางด้านระดมทุนด้านการศึกษา 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน ยังมีความเชื่อว่าการส่งบุตราลานไป
เรียนานังสือกับโรงเรียนในตัวจังาวัดจะสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และเรียนเก่ง ดี มีสุข มากกว่าโรงเรียน
ามู่บ้าน จึงเกิดปรากฎการน าบุตราลานไปเรียนในตัว
จังาวัดตาม ๆ  กัน 

3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ได้ติดตาม กวดขัน การเรียนของ
บุตราลาน ปล่อยปละละเลย นักเรียนจึงด้อยทางการ
เรียน ไม่สนใจการเรียน 

4. ต้องพัฒนาครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณในการเป็นครู รัก
นักเรียน รักโรงเรียน ภูมิใจในภาระงานการสอน เาจน
คุณค่าในอาชีพ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ที่จะท าผู้เรียน
ประสบผลส าเรจจอย่างภาคภูมิใจของครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน าน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับทั่วไป 

5. นักเรียนส่วนมากไม่เาจนความส าคัญด้านการเรียน ไม่
เกิดส านึกในการเรียนต่อ ขาดการปลูกฝังส่งเสริมในการ
รักการเรียนต่อ (เพราะต้องสมัครสอบเข้าเรียนต่อ ม.1)  

6. ครู นักเรียน ยังไม่สามรถแยกใา้ความส าคัญในกิจกรรม
ว่าไานการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมอ่ืนๆได้  

7. ไม่เน้นตอบสนองนโยบายทางราชการ 
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1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน เจ้าาน้าที่ธุรการ ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้าง   
ภารโรง 

ปีการศึกษา 2562 1 - 5 1 2 1 
 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2562 - - - 8 1 - 
 

3) วิทยฐำนะ 
วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู ครู คศ 1 ครูคศ. 2 ครูคศ. 3 ครูคศ. 4 

ปีการศึกษา 2562 2 1 1 - 1 - 
 

4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน (ชม./สัปดำห)์ 

๑. บริาารการศึกษา ๑ 5 
๒. คณิตศาสตร์ 1 30 
๓. วิทยาศาสตร์ - - 
๔. ภาษาไทย 1 30 
๕. ภาษาอังกฤษ 1 30 
๖. สังคมศึกษา - - 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
๘. พลศึกษา 1 30 
๙. ประถมศึกษา 3 30 
๑๑. การศึกษาปฐมวัย - - 
12. อ่ืนๆ - - 

รวม ๘ 19.38 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2562  รวม  83  คน 

 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย าญิง 

อ.2 1 3 4 7 7 
อ.3 1 9 3 12 12 
รวม 2 12 7 19 - 
ป.1 1 6 7 13 13 
ป.2 1 3 6 9 9 
ป.3 1 6 7 13 13 
ป.4 1 8 0 8 8 
ป.5 1 7 4 11 11 
ป.6 1 6 4 10 10 
รวม 8 36 28 64 - 

รวมทั้งหมด 8 48 35 83 - 
 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2561-2562 

ปีกำรศึกษำ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
2560 15 11 13 8 11 11 6 16 
2561 11 13 10 13 8 11 10 7 
2562 7 12 13 9 13 8 11 10 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

๑.๔ นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๓ ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 1๒ คน 
 
พัฒนาการ 

ด้าน 

ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพของเดจก 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร่างกาย 0 0 12 100 0 0 0 0 0 0 
อารมณ์ 0 0 12 100 0 0 0 0 0 0 
สังคม 0 0 11 91.67 1 8.33 0 0 0 0 

สติปัญญา 0 0 7 58.33 5 41.67 0 0 0 0 
 

เกณฑ์ ตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนกำรศึกษำ  
คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 –  89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 –  79.99 3 ระดับดี 
60.00 –  69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 –  59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 
 

ร้อยละผลกำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพของเด็กตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
1.4  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563) 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๑๕๖2 (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 
 

รำยวิชำพื้นฐำน 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 8 5 12 8 11 8 52 81.25 
คณิตศาสตร์ 7 7 11 7 11 8 51 79.69 
วิทยาศาสตร์ 12 9 11 6 10 8 56 87.50 
สังคมศึกษาฯ 11 9 13 6 9 9 57 89.06 
ประวัติศาสตร์ 13 9 13 6 9 9 59 92.19 
สุขศึกษาฯ 13 9 11 8 11 9 61 95.31 
ศิลปะ 13 9 12 8 11 10 63 98.44 
การงานอาชีพฯ 13 9 13 8 9 9 61 95.31 
ภาษาอังกฤษ 8 8 13 4 9 8 50 78.13 

รวม 98 74 109 61 90 78 510 - 
ร้อยละ 83.76 91.36 93.16 84.72 90.91 86.67 88.54 - 
 
 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะา์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรยีน 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะา์ และเขียน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 5 5 3 - 10 76.92 
ป.2 9 5 4 - - 9 100 
ป.3 13 4 7 2 - 11 84.62 
ป.4 8 5 1 2 - 6 75.00 
ป.5 11 8 2 1 - 10 90.91 
ป.6 10 6 4 - - 10 100 
รวม 64 33 23 8 - 56 87.91 

ร้อยละ - 51.56 35.94 12.50 - 87.50 - 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 10 3 - - 13 100 
ป.2 9 5 4 - - 9 100 
ป.3 13 13 - - - 13 100 
ป.4 8 8 - - - 8 100 
ป.5 11 11 - - - 11 100 
ป.6 10 10 - - - 10 100 
รวม 64 57 7 - - 64 100 

ร้อยละ - 89.06 10.94 - - 100 - 
 
 

๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามาลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 10 คน ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 2 8 10 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 0 3 7 10 100 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญาา 0 0 3 7 10 100 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 0 10 10 100 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 0 10 10 100 

รวม 0 0 8 42 50=10 100 
 
 

๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 13 13 0 100 
ป.2 9 9 0 100 
ป.3 13 13 0 100 
ป.4 8 8 0 100 
ป.5 11 11 0 100 
ป.6 10 10 0 100 
รวม 64 64 0 100 



๑๒ 
 

กราฟเปรียบเทียบผลประเมนิการอ่าน RT ป.1 ปีการศึกษา 2562
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2  ด้าน

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศกึษาธิการภาค สังกดั ประเทศ

 

1.5 ผลกำรกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมสังกัด 

โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษำธิ 
กำรภำค 

สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.88 72.53 71.00 66.81 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.23 74.60 72.90 71.55 72.51 72.81 
รวม 2 ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.05 73.57 71.95 69.18 70.00 70.66 

 
 

หมำยเหตุ :  RT มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน 

 
  

2) ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำนวนตำมระดับคุณภำพ 
 

 
ด้าน 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 1 7.69 0 0.00 3 23.07 9 69.23 
การอ่านรู้เรื่อง 1 7.69 8 61.53 3 23.07 1 7.69 
รวม 2 ด้ำน 1 7.69 1 7.69 7 53.84 4 30.76 
 
 
 



๑๓ 
 

การอ่านออกเสียง
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 – ๒๕๖2  
  ๓.๑ เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผู้เรียน (RT) ขั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระาว่างปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 

ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระวำ่งปีกำรศึกษำ 

การอ่านออกเสียง 72.45 18.88 - 53.57 
การอ่านรู้เรื่อง 73.60 53.23 - 20.37 

รวม 2 ด้ำน 73.02 36.05 - 36.97 
 

  ๓.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระาว่างปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 



๑๔ 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม  2  ดา้น
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53.84 
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0.00 0.00 

คะแนนร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาต ิช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562
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ดา้นภาษา ดา้นค านวณ รวมทั้ง 2 ดา้น

ดา้นภาษา 60.35 52.46 52.64 52.16 52.73 53.18

ดา้นค านวณ 68.57 49.76 49.32 47.16 47.89 47.19

รวมทั้ง 2 ดา้น 62.14 50.26 50.34 48.87 49.39 49.48

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศกึษาธิกา สังกัด ประเทศ

1.6 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teat : NT ) 
๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ขั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังาวัด สังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
ด้านค านวณ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
รวมทั้ง 2 ด้าน รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
         

กราฟตัวเลขร้อยละเป็นคะแนนร้อยละของปีการศึกษา 2561  รอผลคะแนนจริง ปีการศึกษา 2562 
 



๑๕ 
 

๒) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 
– ๒๕๖2  
   ๒.๑) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
ชั้นประถมศึกษ าปีที่ ๓ และร้อยละของผลต่างระาว่างปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 
 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ  

2561 
ปีกำรศึกษำ  

2562 
ร้อยละผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ด้านภาษา 60.35 รอผล รอผล 
ด้านค านวณ 68.57 รอผล รอผล 
ด้านเาตุผล 57.50 - - 

รวมทั้ง 2 ด้ำน 62.14 รอผล รอผล 
  
๑.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O–NET ) ปีการศึกษา 2562   

 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean)/รำยวิชำ 

ภำษำไทย(61) คณิตศำสตร์(64) วิทยำศำสตร์(65) ภำษำอังกฤษ(63) 

โรงเรียน 53.35 
(+4.28) 

42.00 
(+9.10) 

34.50 
(-1.05) 

31.25 
(-3.17) 

ขนาดโรงเรียน 46.94 30.61 33.20 29.35 
ที่ตั้งโรงเรียน 49.67 32.87 35.34 31.21 
จังาวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
สังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 
ภาค 49.82 33.29 35.85 35.03 
ประเทศ 49.07  32.90 35.55 34.42 

 
 

สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา 
ได้แก่ 1)วิชำภำษำไทย สูงกว่ำระดับประเทศ +4.28  2)วิชำคณิตศำสตร์ สูงกว่ำระดับประเทศ +9.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศกึษา 2562
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน ทีต่ั้งโรงเรียน สังกดั(สพฐ.) ประเทศ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
 

สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา 
ได้แก่ 1) วิชำภำษำไทย สูงกว่ำระดับประเทศ +4.28  2) วิชำคณิตศำสตร์ สูงกว่ำระดับประเทศ +9.10 

 
๒) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ  

๒๕๖1–๒๕๖2 
 

 
รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลต่ำงผลต่ำง  

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภาษาไทย (61) 53.68 53.35 -0.33 
คณิตศาสตร์ (64) 37.86 42.00 +4.14 
วิทยาศาสตร์ (65) 41.57 34.50 -7.07 
ภาษาอังกฤษ (63) 36.79 31.25 -5.54 

เฉลี่ย 42.48 40.28  
  
สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O– NET) สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 วิชา คือวิชา
คณิตสตร์ +4.14 นอกนั้นต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 วิชา ได้แก่ 1.วิชาภาษาไทย 2.วิชาวิทยาศาสตร์ 
3.วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 



๑๗ 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 – ๒๕๖2 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย (61) 53.68 53.35 49.07 
คณิตศาสตร์ (64) 37.86 42.00 32.90 
วิทยาศาสตร์ (65) 41.57 34.50 35.55 
ภาษาอังกฤษ (63) 36.79 31.25 34.42 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562  
จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ  50 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย (61) 10 6 60.00 
คณิตศาสตร์ (64) 10 3 30.00 
วิทยาศาสตร์ (65) 10 2 20.00 
ภาษาอังกฤษ (63) 10 0 0.00 

 
1.8  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ปีกำรศกึษำ 2562 
 

สถำนที/่แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. า้องสมุด 7 12 13 9 13 8 11 10 
2. คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/อินเทอร์เนจต 

- - 13 9 13 8 11 10 

3. การปลูกมะนาวในวงปูน 7 12 13 9 13 8 11 10 
4. สนามเดจกเล่น 7 12 13 9 13 8 11 10 

รวม 21 36 52 36 52 32 44 40 
เฉลี่ย 75.00 75.00 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
สถำนที/่แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/จักสานไม้ใผ่ - - - - 13 8 11 10 
2. แาล่งปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง 7 12 13 9 13 8 11 10 
3. ร้านค้าในามูบ่้าน 7 12 13 9 13 8 11 10 
4. วัดนาสระลอย 7 12 13 9 13 8 11 10 
5. อ่ืนๆ - - - - - - - - 

รวม 21 36 39 27 52 32 44 40 
เฉลี่ย 75.00 75.00 75.00 75.00 100 100 100 100 

1.9 ข้อมูลงบประมำณ 
งบประมาณเพ่ือการบริาารจัดการสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 
- เงินงบประมาณ (เงินอุดานุนรายาัว) 544,326 
- เงินอุดานุนอาาารกลางวัน อบต.บ้านป้อม 332,000 

รวม 876,326 

1.10 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มำก 

มำตรฐำนที่ 1  เดจกมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
มำตรฐำนที่ 2  เดจกมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
มำตรฐำนที่ 3  เดจกมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
มำตรฐำนที่ 4  เดจกมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
มำตรฐำนที่ 5 เดจกมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป      
มำตรฐำนที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดจก

เป็นส าคัญ      

มำตรฐำนที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริาารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา      

มำตรฐำนที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      
มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาใา้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา      



๑๙ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มำก 

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                             

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา      

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    97.13 (ดีมำก) 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
 

**กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม่ได้รับรองมาตรฐาน** 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

เดจกมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปเป็นไปตามเกณฑ์ดีมาก แต่เพ่ือใา้เกิดประสิทธิผลต่อเดจกมาก
ยิ่งขึ้น ครูผู้สอนควรจัดาาสื่อ/อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมทันสมัย เช่นสื่ออีเลจกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนจต 
เป็นต้น เพ่ือประกอบการสอนการจัดประสบการณ์ใา้แก่เดจก มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 

     

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มำตรฐำนที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มำตรฐำนที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

มำตรฐำนที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริาารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     



๒๐ 
 

มำตรฐำนที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาใา้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาท ของสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    88.04  (ดีมำก) 
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 

***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1) สถานศึกษาควรแยกกิจกรรมอ่ืน ออกจากา้องสมุด และปรับปรุงแก้ไขสัญญาณอินเทอร์เนจต

ใา้พร้อมใช้ได้ 
2) ครูควรสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอบ O-Net แก่ผู้เรียนใา้มีเจตคติที่ดีต่อการท า

ข้อสอบโดยตั้งใจสอบ ตั้งใจเรียน เพ่ือมีความรู้ 
3) ครูควรพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงการ โครงงาน และกิจกรรมที่าลากาลาย เอ้ือต่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใา้สูงขึ้น เช่นบทเรียนส าเรจจรูป ใบความรู้ ใบงาน การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม อภิปราย และใช้าลักการสอนที่
าลากาลาย เช่น Mind Mapping สุ.จิ.ปุ.ลิ เป็นต้น ก าานดระยะเวลาพัฒนาใน 2 ปี 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริาารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มี

คุณภาพระดับ ดีมาก แต่เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและมีความยั่งยืน ควรพัฒนาสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เนจต ใา้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของครู และผู้เรียน 

 
 
  



๒๑ 
 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริาารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มี

คุณภาพระดับ ดีมาก แต่เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและมีความยั่งยืน ควรพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนจต ในการเรียน การสอน ใา้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่ควร ขอความร่วมมือจากต้นสังกัดใน

การพัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 

ผลงำนที่ภำคภูมิใจ ผลงำนดีเด่น  ปีกำรศึกษำ 2562 
ด้ำนสถำนศึกษำ 

ประเภท ระดับรำงวัล / ชื่อรำงวัลที่ ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย 
ปีการศึกษา 2562 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนทีฯ่ 

สพป.สท. เขต ๑ 

 

ด้านผู้บริหาร 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- - - 
 

ด้ำนคร ู
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นางไพริน  สอนทุ่ง ได้รับรางวัล ครูดีศรีคีรีมาศ ประจ าปีการศึกษา 2562 อ าเภอคีรีมาศ 
นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ 
 

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สพฐ. 

นางสาวอารียา  นกเท่ียง 
 

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สพฐ. 

 

ด้ำนนักเรียน (กิจกรรมศิลปะาัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่) 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 

1. ด.ญ.สธุิดา   พัดทุ่ง 
2. ด.ญ.พรพิมล   ด านา 

ได้รับรางวัล การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใาม่ กลอนสี่ (4 
บท) ป.4-6 ระดับเารียญ ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

1. ด.ญ.ปิ่นอนงค์  ปรีทุ่ง 
2. ด.ญ.รุ้งนภา  ค าเฟือง 

ได้รับรางวัล การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 ระดับเารียญเงิน ประจ าปี

สพป.สท. เขต 1 
 



๒๒ 
 

การศึกษา 2562 
1. ด.ช.ฉัตรดนัย  ด าดี 
2. ด.ญ.พิมพ์มณี  แรงรอบ 

ได้รับรางวัล การแข่งขันโปรแกรมน าเสนอ Presentation 
ป.4-6 ระดับเารียญเงิน ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

1. ด.ญ.ดลพร  ชีทุ่ง 
2. ด.ญ.กัญญาภัค  กลิ่นทุ่ง 
3. ด.ช.วงศกร  อ่ าทุ่ง 

ได้รับรางวัล การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ระดับเารียญ
ทองแดง ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

1. ด.ช.พีรพล   โฉมา่วง 
2. ด.ช.อภิพัฒน์   รักป้อม 
3. ด.ญ.ศศิวิมล   มิ่งสวัสดิ ์

ได้รับรางวัล การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ระดับเารียญ
เงิน ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

1. ด.ช.ปัญญากร  อินทุ่ง 
2. ด.ญ.วิมลสิริ  เสือเพจง 

ได้รับรางวัล การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3 ระดับเารียญ
เงิน ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

1. ด.ญ.รัตนา  นครใาญ ่
2. ด.ช.ภูริทัต  กัมปนาท 

ได้รับรางวัล การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-6 ระดับเารียญ
เงิน ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพป.สท. เขต 1 
 

 

กำรด ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำตนเองจำกข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ปีกำรศึกษำ 2562 

(จากส่วนท่ี 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเาลือ) 
สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

      นักเรียนสามารถอ่านอออกเขียนได้ คิด
เลขเป็น คิดวิเคราะา์ คิดสังเคราะา์ มีวิจารณญาณ 
คิดสร้ างสรรค์ ได้  มีความสามารถ เทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลใา้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดีเลิศ นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  เคารพและปฏิบัติตามค าแนะน าค าสั่ง
สอนของครู ผู้ปกครอง ด้วยความเตจมใจ มีความ
กตัญญูช่วยเาลือในการท างานบ้านและกิจกรรม
ต่างๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ประพฤติปฏิบัติตามาลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนา มีส่วนร่วมบ ารุงรักษาและสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
    1.1 นักเรียนชั้นป.1-6 ยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน  การเขียน การคิด เลข และการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใา้สูงขึ้นโดยเฉพาะชั้นป.1 
ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ 
    1.2 ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยยังต้องจัดกิจกรรมการสอน
ตามกิจกรรมประสบการณ ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใา้สูงขึ้น 
    1.3 ผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน(Reading Tes : RT) ค่าเฉลี่ยควรสูงขึ้น 
    1.4 ผลคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้ง2 ด้าน 
    1.5มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน (O-
NET) แต่ละกลุ่มสาระ สูงกว่าระดับประเทศ  
    1.6 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
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           นักเรียนเาจนคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เรา มีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบามาย 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเน้นใา้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลใา้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ 
ลดภาวะโลกร้อน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแขจงแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าานักส่วนสูงตามเกณฑ์
ในระดับ ดเีลิศ 

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใา้มีความเข้มแขจง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โรงเรียนบ้านนาสระลอย มีการบริาาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือใา้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าานดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าามาย ที่
ชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการบริาาร ผู้บริาารได้
ระดมทรัพยากรส าารับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งในรูปของ กิจกรรมการเรียนการ
สอน งบประมาณ พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ 
วัสดุต่างๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  เป็นอย่าง
มาก  

๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) ยังต้องสร้างจิตส านึกในอาชีพตนเอง รับผิดชอบงานที่
ต้องปฏิบัติ อุทิศตนใา้กับราชการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ยั่งยืนต่อเนื่อง มีผลงานชัดเจน เป็นตัวอย่างได้  
2) ควรจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะา์ คิดสังเคราะา์ สามารถใช้แาล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง  
3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–ป.๖ 
ใา้สามารถน าเสนอ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเาตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญาาตามสถานการณ์
ได้อย่างเามาะสม  
4) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นป.1–ป.๖ 
ใา้มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียน
ก าานด  
5) ครูยังต้องจัดการเรียนการสอน DLTV ตามตารางสอน 
นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมตามโรงเรียนต้นทางได้อย่าง
ชัดเจน เป็นธรรมชาติ ยังควรต้องมีการสอนซ่อมเสริมด้วย 
6) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
าลากาลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา  
7) ครูควรใา้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง  
8) นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ยังขาดการ
ติดตามช่วยเาลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
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3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งใจจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนเตจม
เวลา เตจมศักยภาพ จัดเนื้อาาสาระและกิจกรรม
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระาว่างบุคคล จัด
กิจกรรมใา้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติใา้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านละ
เกดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV โดยการเตรียมตัว

ครู สื่อการสอน คู่มือ แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน 
อ่ืนๆ ใา้ครบถ้วนล่วงาน้า 1 สัปดาา์ พร้อมบันทึกาลัง
สอน ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

2) จัดธุรการา้องเรียน บรรยากาศ มุมประสบการณ์ สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงบวก 

3)บันทึกการวัดและประเมินผลระาว่างเรียน และาลัง
เรียน อย่างเป็นระบบ  

4) ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาครูสอน 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
    ๑. ควรต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลใา้ชัดเจนขึ้น  
    ๒. ควรต้องมีการส่งเสริมใา้ครูเาจนความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใา้สามารถเรียนรู้ได้เตจมศักยภาพ  
    ๓. ควรต้องมีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบามาย 
ติดตามผลการน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
    ๔. ควรต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาใา้เป็นสังคมแา่งการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ยอมรับผลงาน  
        ๕. ต้องการใา้ครูเป็นบุคคลแา่งการเรียนรู้ คือ เน้นการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ จัดาาแาล่งเรียนรู้   
สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท า งาน เปิดรับ 
การเปลี่ยนแปลง และสิ่งใาม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใา้เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าามาย และ
วิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง              
          ๖. ควรต้องมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใา้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือครูที่จัด  
ประสบการณ์การเรียนรู้ใา้กับนักเรียนใา้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ จ าลอง 
ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าใา้นักเรียน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด              
         ๗. ควรต้องมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาา้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน ท าใา้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่าลากาลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเตจมที่ นอกจากนั้นโรงเรียนยัง
มีการพัฒนา แาล่งเรียนรู้ภายใน อาทิ า้องภูมิปัญญาท้องถิ่น า้องอาเซียน า้องสมุด ซึ่งจะมีมุมานังสือ มุม
มัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล(คอมพิวเตอร์) ใา้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงาาความรู้ด้วยตนเองได้              
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        ๘. ควรต้องมีการประสานทั้งความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ ของ
โรงเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและ
น ามาใช้ในการสร้างขวัญก าลังใจใา้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  
    ๙. พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริาารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใา้เกิดสัมฤทธิ์
ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นและเป้าามายที่ก าานดขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริาาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและาน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือส่งผลสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “โรงเรียนเก่ง ดี มีสุข” จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น    
    ๑๐. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โดยความร่วมมือ 
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อใา้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองใา้มีสุขภาพสมบูรณ์แขจงแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย 
ส่วนตน และมีสุขภาพจิตที่ดี 

ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  
 จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีปัญาาและอุปสรรคพอสมควร ทั้งปัญาาที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนเอง ซึ่งสามารถบริาารจัดการได้ และปัญาาที่โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ คือปัญาาที่อยู่เานืออ านาจ
าน้าที่ที่จะปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงอยากเสนอขอความช่วยเาลือ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใา้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

๑. การประชุม อบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 (DLTV)        

๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน RT / NT 
และ O-NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ใา้สูงขึ้น 

3. โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อใา้การบริาารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียนมีความคล่องตัว  
มากยิ่งขึ้น     

4. ขอรับงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพาคณะครูไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัง
ไกลกังวล (DLTV) เพ่ือพัฒนาครูและผู้เรียนได้เติมเตจมตามศักยภาพ และารือ ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างการ
จัดการเรียนการสอนระบบดาวเทียมไกลกังวล (DLTV) จังาวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1. มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 
มำตรฐำน คะแนน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดจก 4.08 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ 3.90 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดจกเป็นส าคัญ 4.17 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4.05 ดเีลิศ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก : ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 

          ผลการประเมินตนเอง ผลพัฒนาเดจกในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยรวมอยู่ใน : 
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 

1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ระดับยอดเยี่ยม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปล
คุณภำพ 

1.1.1 เดจกมีน้ าานัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.2 เคลื่อนไาวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.4 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับ
ความปลอดภัย 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.5 าลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งเสพติด 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.6 ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
1. สมุดรายงานประจ าตัวเดจก  บันทึกพัฒนาการของเดจก  บัญชีเรียกชื่อ 
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2. บันทึกน้ าานัก ส่วนสูงของเดจก บันทึกการตรวจสุขภาพเดจก 
3. กิจกรรมเคลื่อนไาวและจังาวะ, เสริมประสบการณ์, บันทึกการสังเกตพฤติกรรม, บันทึกการดื่มนม 
4. รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบาลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕62 
5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเดจกปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเาลือนักเรียน  
7. เครื่องเล่นสนามเดจกเล่น, อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน, ผ้ากันเปื้อน,   ผ้าเชจดาน้าที่

นอน, ผ้าา่ม, อ่างล้างมือพร้อมสบู่ 

วิธีกำรพัฒนำ  

การพัฒนาเดจกมีน้ าานัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีร่างกายสมบูรณ์ แขจงแรงตามวัย โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเคลื่อนไาวร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใาญ่กับกล้ามเนื้อเลจกและการใช้
กล้ามเนื้อเลจกประสานสัมพันธ์ระาว่างมือกับตา ส่งเสริมการล้างมือก่อนรับประทานอาาารและแปรงฟันาลัง
รับประทานอาาาร ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาาารที่มีประโยชน์ใา้ครบ ๕ ามู่ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  

ส่งเสริมใา้เดจกรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่าง ๆ และปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา าลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเาตุ และสิ่งเสพติด ร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะ เช่น การร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 
การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  

รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก การเชิญวิทยากรภายนอก มาใา้ความรู้เกี่ยวกับสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ ๗ ขั้นตอน การกินร้อน การใช้ช้อนกลาง ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่
ขยายของโรคมือ เท้า ปาก การเชิญวิทยากรภายนอก มาใา้ความรู้เกี่ยวกับการาลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเาตุ ภัยจากขบวนการลักเดจก และสิ่งเสพติดใา้โทษ  

จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าเชจดาน้า, ที่นอน, อ่างล้างมือพร้อมสบู่ 
เป็นรายบุคคล เพ่ือใา้เดจกรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
ผลกำรพัฒนำ 

จากการจัดกิจกรรมที่าลากาลายส่งผลใา้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 
  1. เดจกมีน้ าานัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  2. เคลื่อนไาวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  3. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย      ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  4. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  5. าลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  6. ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ๑. รณรงค์การรับประทานอาาารที่มีประโยชน์ ใา้ครบ ๕ ามู่ จัดป้ายนิเทศและใา้ความรู้ การจัดท า
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ใา้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการซื้อขนมท่ีไม่มีสารกรุบกรอบใา้เดจกมาทานทั้งที่โรงเรียนและ
ที่บ้าน ขอความร่วมมือจากร้านค้าโรงเรียนใา้ขายขนมที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งต่างๆ  
          ๒. จัดกิจกรรมใา้เดจกได้มีโอกาสออกก าลังกายที่โรงเรียน ได้แก่ ลานกีฬา  สนามเดจกเล่น ฯลฯ 
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๓. จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันเพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเลจกประสานสัมพันธ์ระาว่างมือกับตา 
 4. สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์ตามแผนการเรียนได้ 
 

1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  ระดับ ดีเลิศ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับ   
ที่ได ้

ค่ำน้ ำ 
หนัก 

คะ 
แนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณ 
ภำพ 

แปล
คุณภำพ 

1.2.1 เดจกร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เามาะสม 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยียม 

1.2.2 รูจ้ักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอ
คอย 

19/1 15 73.68 1 0.74 3 ดี 

1.2.3 ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน 

19/1 19 100 0.5 0.5 4 ยอดเยียม 

1.2.4 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเาลือ
แบ่งปัน เคารพสิทธิ 

19/1 16 84.21 1 0.84 4 ดีเลิศ 

1.2.5 รูา้น้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าานด 

19/1 16 84.21 1 0.84 4 ดีเลิศ 

1.2.6 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไาว 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ยอดเยียม 

สรุป - - - 5 4.42 4.17 ดีเลิศ 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
๑. สมุดรายงานประจ าตัวเดจก  บันทึกพัฒนาการของเดจก   
2. ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบาลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                      
3. ชิ้นงาน/ผลงานเดจก  แฟ้มสะสมผลงานเดจก  
4. บันทึกสังเกตุพฤติกรรม 
5. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลาลังสอน 
6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเดจกปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
7. กิจกรรมพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน  
8. กิจกรรมทัศนศึกษาแาล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
9. กิจกรรมการแสดงในวันส าคัญต่างๆ  
10. แาล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน และา้องพิเศษต่างๆ 
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วิธีกำรพัฒนำ 
     ครูด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ประจ าาน่วยการเรียนรู้ 40 าน่วยการเรียนรู้ 
ส่งเสริมได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไาว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน น าเดจกศึกษาธรรมชาติ
นอกา้องเรียนจากแาล่งเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่ สถานที่ในโรงเรียน ชุมชนามู่บ้าน วัดนาสระลอย อ่ืนๆ ฝึกรู้จักควบคุม
อารมณ์ตนเองโดยการนั่งสมาธิในช่วงเช้า ก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งเสริมใา้เดจกกล้าแสดงออก เช่น 
กิจกรรมกีฬา  เกมต่าง ๆ  ฝึกใา้เดจกออกมาเล่าข่าว-เาตุการณ์ เล่านิทานใา้เพ่ือนฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การ
แสดงบนเวทีงานโรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ได้แก่  วันภาษาไทย วันอาเซียน วันคริสต์มาส วันปีใาม่ วันเดจก
แา่งชาติ เป็นต้น และงานการกุศลต่าง ๆ ได้แก่ การร า การร้องเพลง เต้นประกอบเพลง การท ากิจกรรมบ าเพจญ
ประโยชน์ เช่น การเกจบใบไม้าน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนา้อง เป็นต้น 
ผลกำรพัฒนำ 

     จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่าลากาลายส่งผลใา้มีผลการประเมินคุณภาพ ใน
ระดับ ดเีลิศ ดังนี้ 
  ๑. เดจกร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เามาะสม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ๒. รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๓. ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ๔. มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเาลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  5. รู้าน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าานด 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  6. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไาว ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
     เน้นใา้ครูจัดการศึกษาโดยยึดาลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เน้นการจัดกิจกรรมการเล่นปนเรียน เพ่ือใา้เดจกมีพัฒนาการครบทั้ ง ๔ ด้าน คือด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาใา้เามาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระาว่างบุคคล 
โดยจัดกิจกรรมที่าลากาลายใา้เดจกได้แสดงความสามารถทุกคน เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมใา้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเตจมตามศักยภาพของเดจกแต่ละคน จากนั้นมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 

1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่ำน้ ำ 
หนัก 

คะ 
แนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณ 
ภำพ 

แปล
คุณภำพ 

1.3.1 เดจกช่วยเาลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 
ประายัดและพอเพียง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 



๓๐ 
 

1.3.2 มีสว่นร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกา้องเรียน 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

1.3.3 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไาว้ การยิ้ม ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใาญ่ เป็นต้น 

19/1 16 84.21 1 0.84 4 
 

ดีเลิศ 

1.3.4 ยอมรับารือเคารพความแตกต่าง
ระาว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

1.3.5 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 4.42 4.00 ดีเลิศ 
 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
๑. สมุดรายงานประจ าตัวเดจก/บันทึกพัฒนาการของเดจก /สมุดบันทึกความด ี /ชิ้นงานผลงานเดจก   

แฟ้มสะสมผลงานเดจก /บันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
2. แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกผลาลังสอน  
3. กิจกรรม “เดจกดีมีวินัย” /กิจกรรม ยิ้ม ไาว้ ทักทายกัน /ข้อตกลงของา้องเรียน /กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาเดจกปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ /กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  / กิจกรรมาน้าเสาธง /กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  และสร้างจิตสาธารณะ /กิจกรรมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตใจ  /กิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย และการท างานเป็นกลุ่ม 

วิธีกำรพัฒนำ 
 จัดประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรมประจ าวันตามตารางกิจกรรมที่ก าานดจัดการเรียนต่างๆ  
ผลกำรพัฒนำ 
      จากการจัดกิจกรรมส่งผลใา้มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 
 1. เดจกช่วยเาลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประายัดและพอเพียง  ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกา้องเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น ไาว้ ยิ้ม ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใาญ่ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         4. ยอมรับารือเคารพความแตกต่างระาว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 5.  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข ข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 



๓๑ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 จัดกิจกรรมเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเาลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ มีวินัย และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยครูไม่ต้องคอยเตือนารือชี้แนะ และอ่ืน ตามวัยเดจก 

1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่ำน้ ำ 
หนัก 

คะ 
แนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณ 
ภำพ 

แปล
คุณภำพ 

1.4.1 เดจกสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ใา้ผู้อื่นเข้าใจ 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

1.4.2 ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
ารือสงสัย และพยายามค้นาาค าตอบ 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

1.4.3 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้เามาะสมกับวัย 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

1.4.4 มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเาตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญาาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

1.4.5 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไาวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

1.4.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เาลจก/กล้องดิจิตอลฯลฯ เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้และแสวงาาความรู้ 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

สรุป - - - 6 4.54 3.00 ดี 
 
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. สมุดรายงานประจ าตัวเดจก  /บันทึกพัฒนาการของเดจก  /สมุดบันทึกความดี  /ชิ้นงาน/ผลงานเดจก  /
แฟ้มสะสมผลงานเดจก /แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลาลังสอน  

2. โครงการพัฒนาเดจกปฐมวัย /กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเดจกปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์  / กิจกรรม
พัฒนาา้องเรียน /กิจกรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน   

3. แาล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน  
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ /กิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม 

วิธีกำรพัฒนำ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ แก้ปัญาาได้เามาะสมกับ
วัย มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์ทั้งในา้องเรียนและนอกา้องเรียน  ปรับปรุง



๓๒ 
 

าลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาา้องเรียน กิจกรรมพัฒนาเดจกปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสมองที่
สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้วยศิลปะสร้างสรรค์  ฯลฯ 

ผลกำรพัฒนำ 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับคุณภาพ ดี ดังนี้ 

 ๑. เดจกสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใา้ผู้อ่ืนเข้าใจ   ระดับคุณภาพ ดี 
  ๒. ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจารือสงสัย และพยายามค้นาาค าตอบ ระดับคุณภาพ ดี 

๓. อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เามาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๔. มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเาตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด

แก้ปัญาาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๕. สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไาวท่าทาง การเล่น

อิสระ เป็นต้น  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6. ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เาลจก/กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และ

แสวงาาความรู้ได ้ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ใา้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมใา้ท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ จัดโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการใช้าลักสูตร การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมารือ
แก้ปัญาาใา้เดจกสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญาา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเตจมศักยภาพ และใา้ครูจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมใา้เดจกมีความอยากรู้อยากเาจนต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทาง
สติปัญญาสูงที่สุดของชีวิต โดยจัดกิจกรรมารือโครงงานที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมใา้สามารถคิดาาเาตุผล แสวงาาความรู้ สามารถแก้ปัญาาได้ตามวัยของเดจก ใา้ลงมือกระท าด้วย
ตนเอง จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และแาล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกา้องเรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร : ระดับคุณภำพ ดี 

ผลการประเมินตนเอง สถานศึกษาด าเนินการบริาารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
วิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสใา้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความม่ันใจต่อคุรภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภำพ ดี 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผลส ำเร็จ 
ระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 
2.1.1 สถานศึกษามีาลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดายุ่นและ
สอดคล้องกับาลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

85.00      

2.1.2 โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

88.00      
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2.1.3 ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เดจกปกติและกลุ่มเป้าามายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

83.33      

รวม 85.44  12    
สรุป 85.44 4 = ดีเลิศ 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับดีเลิศ 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
๑. าลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลาลังสอน ๔๐ านว่ย 
๓. แฟ้มข้อมูลเดจกรายบุคคล สมุดรายงานประจ าตัวเดจก บันทึกพัฒนาการของเดจก 
4. ข้อตกลงของา้องเรียน แบบส ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แาล่งเรียนรู้, ทะเบียนสื่อ 
5. ชิ้นงาน/ผลงานเดจก แฟ้มสะสมผลงานเดจก รายงานวิจัยในชั้นเรียน และารือการศึกษานักเรียน   

รายบุคคล ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
6. แฟ้มพัฒนางานของครู  รายงานโครงการต่างๆ  ผลการประเมิน นักเรียนที่จบาลักสูตร 
7. บันทึกการนิเทศภายใน กิจกรรม “เดจกดีมีวินัย” บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในา้องเรียน 
8. เกียรติบัตร/อบรมสัมมนา, ศึกษาดูงาน 
9. สมุดเยี่ยม  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  แผ่นพับ/สารสัมพันธ์  สมุดบันทึกความด ี

วิธีกำรพัฒนำ 
ใา้ครูศึกษาปรัชญา าลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จากาลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
าลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่าลากาลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระาว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคลทั้งกลุ่มเลจกและกลุ่มใาญ่ ที่ใา้เดจกลงมือกระท าเพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดและทักษะต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมใา้มีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 
กล้าแสดงออก เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เามาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเดจก ใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการของเดจกอย่างาลากาลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเดจกแก่ผู้ปกครอง  

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดจก ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
เดจก มีการแสวงาาความรู้และเทคนิควิธีการใาม่ๆ รับฟังความคิดเาจน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครูได้ปฏิบัติ
าน้าที่ไมต่รงตามวิชาเอก แต่ใช้ความรู้จากการอบรม สัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในการจัดประสบการณ์
ใา้แก่เดจก พร้อมมีการประเมินตนเองและการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. สถานศึกษามีาลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดายุนและสอดคล้องกับาลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับ ดีเลิศ 
๒. โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นกาเรียนรู้

ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  ระดับ ดีเลิศ 
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๓. ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเดจกปกติและกลุ่มเป้าามายเฉพาะ และสอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
      ส่งเสริมใา้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน เพ่ือรับาลักการใาม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใาม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเดจกปฐมวัยใา้มีความพร้อมทั้ง 
๔ ด้าน โดยเน้นการผลิตสื่อและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใาม่ๆ ในระดับปฐมวัย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
คร/ูเด็ก
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ครูผ่ำน

กำรอบรม 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

2.2.1 สถานศึกษาจัดครูใา้เามาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนารือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยารือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้น
เรียน 

1/19 1 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑.  ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนชั้นปฐมวัย / ค าสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน 
2.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การท างานของครู 

วิธีกำรพัฒนำ 
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใา้มีประสิทธิภาพ เามาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
ส่งเสริมอบรม สัมมนา ศึกษาเอกสารด้วยตนเอง และทางเทคโนโลยีสมัยใาม่ ใา้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย  เตจมศักยภาพและเตจมเวลา   

ผลกำรพัฒนำ 
สถานศึกษาจัดครูใา้เามาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนารือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยารือผ่าน

การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
      ควรใา้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
พัฒนาตนเองตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สร้างความตระานักความรับผิดชอบของ
ครูผู้สอนอย่างยั่งยืน ตระานักถึงผลส าเรจจในภาราน้าที่ใา้มาก  
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 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  ระดับ ดี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
คร/ูเด็ก
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ครูที่

ส่งเสริม 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

2.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใา้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะา์
และออกแบบาลักสูตรสถานศึกษา 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 

2.3.2 มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเดจก 

1/19 1 78.00 1 0.78 3 ดี 

2.3.3 ใช้ประสบการส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 

2.3.4 มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเดจก เป็นรายบุคคล 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 

2.3.5 มีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเดจก และ
ครอบครัว 

1/19 1 79.00 1 0.79 3 ดี 

สรุป - - - 5 3.82 3.00 ดี 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ด ี
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. าลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ค าสั่งการปฏิบัติงาน            
2. บันทึกประชุมครู สมุดบันทึกนิเทศภายใน 
3. ผลการด าเนินงานตามโครงการในระดับปฐมวัย  
4. แฟ้มเกียรติบัตร, วุฒิบัตร การอบรม, การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลาลังสอน 
6. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน านังสือ สนามเดจกเล่น เครื่องเล่น 

พ้ืนที่ส าารับแปรงฟัน ทีล่้างมือ า้องพยาบาล 
7. การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
8. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

วิธีกำรพัฒนำ 
มีการจัดท าาลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา และน าาลักสูตรฯ มาใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกใา้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระานักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย             
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเดจกปฐมวัยอย่าง
รอบด้าน  

 
 



๓๖ 
 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. พัฒนาครูและบุคลากรใา้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะา์และออกแบบาลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับคุณภำพ ดี 
๒. มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเดจก ระดับคุณภำพ ดี 
๓. ใช้ประสบการส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ระดับคุณภำพ ดี 
๔.  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเดจก เป็นรายบุคคล ระดับคุณภำพ ดี 

    ๕. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดจก และครอบครัว ระดับคุณภำพ ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ครูต้องเข้าอบรมการศึกษาระดับปฐมวัย และต้องน าความรู้ที่ ได้มาปรับปรุงพัฒนาตนเองใา้มี
ความสามารถมากขึ้น พัฒนาปรับปรุงา้องเรียน พัฒนานักเรียนตามแผนประสบการณ์ 

ครูต้องตระานักในความเป็นครูผู้สอน ต้องรับผิดชอบในาน้าที่ใา้มากกว่านี้ เพ่ือพัฒนาและขยายผลเตจม
รูปแบบ  

อีกทั้งผู้บริาารารือผู้ที่ได้รับมอบามาย ต้องก าานดวางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษา โดยยึดาลักว่า
ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมใา้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเตจมศักยภาพ ครูผู้สอนต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
ตัวเองและตระานักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือใา้เดจกมีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ที่เามาะสมตามวัย และความเชื่อม่ันของผู้ปกครอง ชุมชน 
  2.4  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ  ระดับ ดี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ผลส ำเร็จ 
ระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ 

5 4 3 2 1 
2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกา้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

92.00      

2.4.2 ส่งเสริมใา้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

79.17      

2.4.3 มีมุมประสบการณ์าลากาลาย 75.00      
2.4.4 มีสื่อการเรียน เช่น ของเล่น านังสือนิทาน สื่อ
จากธรรมชาติ สื่อส าารับเดจกมุด ลอด ปีนป่าย  

72.00      

2.4.5 สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะาาความรู้ 70.00      
รวม 77.63 5  12   
สรุป  3.40 = ดี 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ด ี
 
 



๓๗ 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
๑. สภาพสิ่งแวดล้อม 
๒. ศึกษานักเรียนรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเาลือนักเรียน าลักสูตรปฐมวัย /มาตรฐาน

การศึกษา /ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
3. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน มุมประสบการณ์ต่างๆ  /ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 

วิธีกำรพัฒนำ 
ก าานดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริาารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี  

ผลกำรพัฒนำ 
๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกา้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ระดับ

คุณภำพ ดีเยี่ยม 
๒. ส่งเสริมใา้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ระดับคุณภำพ ดี 
๓. มีมุมประสบการณ์าลากาลาย ระดับคุณภำพ ดี 
๔. มีสื่อการเรียน เช่น ของเล่น านังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าารับเดจกมุด ลอด ปีนป่าย  

ระดับคุณภำพ ดี 
๕. สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะาาความรู้  ระดับคุณภำพ ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
      พัฒนาระบบสารสนเทศใา้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดท ากิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ /มาตรฐานการศึกษา /ประกาศมาตรฐานการศึกษา 

2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู 
ระดับ ดีเลิศ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปล
คุณภำพ 

2.5.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวก  
และใา้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

19/1 - 85.00 5 4.25 4 ดีเลิศ 

สรุป - - - 5 4.25 4 ดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ดเีลิศ 
 
 



๓๘ 
 

ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 
1. ทะเบียนสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
2. บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
3. ทะเบียนแาล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. บันทึกการใช้แาล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

วิธีกำรพัฒนำ 
  ส่งเสริมใา้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ แาล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเดจก โดยจัดกิจกรรมใา้เดจกได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระาว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ส่งเสริมใา้บุคคลารือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใา้เกิดผลดีกับเดจก 
ผลกำรพัฒนำ 
 ๑. สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และใา้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์   ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต  

     สถานศึกษาควรก าานดแผนพัฒนาตัวครูผู้สอน พัฒนาการการสอน พัฒนาเดจก เกิดการเรียนรู้ โดย
ผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ แาล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มี
ระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนใน
สังคม ท าใา้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญาาและพัฒนา
อย่างเามาะสม  เป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองและชุมชนศรัทธาฝำกอนำคตของเด็กได้ 

2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

2.6.1 สถานศึกษาก าานดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าานด 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

2.6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าานดและด าเนนิการตามแผน 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

2.6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

2.6.4 ติดตามผลการด าเนนิงาน และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 



๓๙ 
 

2.6.5 น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองใา้าน่วยงาน
ต้นสังกัด 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

สรุป - - - 5 4.25 4.00 ดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ด ี
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. าลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี              
๓. มาตรฐาน เปาามายของการศึกษาระดับปฐมวัย  
๔. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
๕. การประเมินคุณภายในสถานศึกษา 
6. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมใา้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าามาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  

และจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ โครงการนิทานสร้างสรรค์ส าารับเดจกปฐมวัย, โครงการพัฒนาสมอง
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน ส าารับเดจกปฐมวัย, โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย, 
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมา้องเรียนระดับปฐมวัย 
ผลกำรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษาก าานดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าานด  ระดับคุณภำพ ดี 

๒.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าานดและ
ด าเนินการตามแผน  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

๓. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคุณภำพ ดี 
๔.  ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองใา้าน่วยงานต้นสังกัด ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
ควรด าเนินการตามาลักสูตรสถานศึกษา แผนประสบการณ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมภายใน 

การประกันคุณภาพ และสามารถน าข้อมูล ดี เด่น ด้อย พัฒนาปรับปรุงได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ : ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

          ครูจัดประสบการณ์ใา้เดจกมีพัฒนาการทุกด้านย่างสมดุลเตจมศักยภาพ รู้จักเดจกเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสใา้เดจกทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเดจกอย่างเป็นระบบ  
โดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 

3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ระดับ ดีเลิศ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

3.1.1 ครูวิเคราะา์ข้อมูลเดจกเป็น
รายบุคคล 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

3.1.2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะา์มาตรฐาน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในาลักสูตรสถานศึกษา 

19/1 - 78.00 3 2.34 3 ดี 

3.1.3 โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเดจกครบทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใด ด้านานึ่งเพียงด้านเดียว 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 4.34 4.33 ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ดีเลิศ 
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. การวิเคราะาน์ักเรียนเป็นรายบุคคล  /การเยี่ยมบ้านนักเรียน /การดูแลช่วยเาลือนักเรียน 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  /าลักสูตรการศึกษาปฐมวัย /แผนประสบการณ์ระดับปฐมวัย  
3. บันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
5. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  /รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 

วิธีกำรพัฒนำ 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ โครงการ

พัฒนาเดจกปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมา้องเรียนระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. ครูวิเคราะา์ข้อมูลเดจกเป็นรายบุคคล  ระดับคุณภำพ ดี 
๒. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะา์มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน

าลักสูตรสถานศึกษา  ระดับคุณภำพ ดี 
3.  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเดจกครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด ด้านานึ่งเพียงด้านเดียว  ระดับคุณภำพ ดี 



๔๑ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการใา้เข้ากับเาตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการก าานด 

แนวทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญาาสังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของาน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริาารโรงเรียนต้องนิเทศติดตามการด าเนินงานใา้เป็นไปตามกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ระดับ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่ำน้ ำ 
หนัก 

คะ 
แนน    
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปล
คุณภำพ 

3.2.1 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมใา้เดจกมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ 

19/1 19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3.2.2 ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เดจกเป็นรายบุคคล าลากาลายรูปแบบ
จากแาล่งเรียนรู้ที่าลากาลาย 

 

19/1 19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3.2.3 เดจกได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ยอดเยี่ยม 
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

1.  แผนประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน / แผนปฏิบัติการประจ าปี              
2.  แฟ้มข้อมูลเดจกเป็นรายบุคคล / าลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ  
5. การประกันคุณภาพภายใน  /รายงานประจ าปีของสถานศึกษา /ค าสั่งโรงเรียน 

วิธีกำรพัฒนำ 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ โครงการ

พัฒนาเดจกปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมา้องเรียนระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมใา้เดจกมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 

ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเดจกเป็นรายบุคคล าลากาลายรู ปแบบจากแาล่งเรียนรู้ที่

าลากาลาย   ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
3. เดจกได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 



๔๒ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการใา้เข้ากับเาตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการก าานด 

แนวทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญาาสังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของาน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริาารโรงเรียนต้องนิเทศติดตามการด าเนินงานใา้เป็นไปตามกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  ระดับ ดี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

3.3.1 ครูจัดา้องเรียนใา้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ แสดงผลงาน
เดจก พ้ืนที่ส าารับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

19/1 

 
- 

75.00 1 0.75 3 ดี 

3.3.2 เดจกมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในา้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

19/1 

 

14 
73.68 2 1.47 3 ดี 

3.3.3 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เามาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิธีการเรียนรู้ของเดจก เช่น กล้อง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์การเรียนรู้กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นใา้คิดและาาค าตอบ  

19/1 

 
 

19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

สรุป - - - 5 4.22 3.67 ดี 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ด ี
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. บรรยากาศา้องเรียน / ผลงานนักเรียน / มุมประสบการณ ์
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบการสอน  
3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา รายงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4. ค าสั่งโรงเรียน 

วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ 

โครงการพัฒนาเดจกปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมา้องเรียนระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. ครูจัดา้องเรียนใา้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ แสดงผลงานเดจก พ้ืนที่ส าารับมุม

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  ระดับคุณภำพ ดี 
๒. เดจกมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในา้องเรียน เช่นป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้นระดับ ดี 
3. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับช่วงอายุ ระยะ ความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเดจก เช่น 

กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าารับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใา้คิดและาาค าตอบ เป็นต้น ระดับ ดี 
 



๔๓ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการ กิจกรรม ใา้เข้ากับแผนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนและ

เาตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการก าานดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญาา
สังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของาน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริาารโรงเรียนต้องนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานใา้เป็นไปตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก  ระดับ ดี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ระดับ3
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

แปลคุณภำพ 

3.4.1 ครูประเมินพัฒนาการเดจกจาก
กิจกรรมแลกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่าลากาลายไม่ใช้
แบบทดสอบ 

19/1 

 

19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3.4.2 วิเคราะา์ผลการประเมิน
พัฒนาการเดจกโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

19/1 

 

15 78.95 1 0.79 3 ดี 

3.4.3 และน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเดจกและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

19/1 

 

- 78.95 2 1.58 3 ดี 

สรุป - - - 5 4.37 3.67 ดี 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ด ี
ร่องรอย/หลักฐำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำร ได้แก่ 

๑. แบบบันทึกวัดและประเมินผลกิจกรรมและกิจวัตร 
2. แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับเดจกปฐมวัย  
3. เอกสารงานธุรการา้องเรียน 

วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย คือ โครงการพัฒนาเดจกปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมา้องเรียนระดับปฐมวัย 
อย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรพัฒนำ 
๑. ครูประเมินพัฒนาการเดจกจากกิจกรรมแลกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่าลากาลาย 

ไม่ใช้แบบทดสอบ  ระดับคุณภำพ ดี 
๒. วิเคราะา์ผลการประเมินพัฒนาการเดจกโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม ระดับคุณภำพ ดี 
3. และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเดจกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี

ประสิทธิภาพ  ระดับคุณภำพ ดี 



๔๔ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ควรเสนอแนะครูผู้สอนในการประเมินผลการพัฒนาเดจกจากกิจกรรมและกิจวัตร ตามสภาพจริง ตาม

แบบประเมิน และารือแบบจัดกิจกรรมประสบการณ์แผนการสอน อยากาลากาลาย ต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริาาร
โรงเรียน ารือผู้ที่ได้รับมอบามาย มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานใา้เป็นไปตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

สรุปผลผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

จ ำนวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ ำนวน
เดก็ที่ได้
ระดบั 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
ผลการประเมินตนเอง ผลพัฒนาเดจกในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
โดยรวมอยู่ใน 

         ดีเลิศ 

1.1มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงมีสุข
นิสัยที่ด ีดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

      5 5 5 ยอดเยี่ยม 

1) เดจกมีน้ าานักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 19/1 19 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 
2) เคลื่อนไาวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

19/1 19 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

19/1 19 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

4) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

5) าลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติด 19/1 19 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 
6) ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

      5 4.42 4.33 ดีเลิศ 

1) เดจกร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เามาะสม 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยียม 

2) รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 19/1 15 73.68 1 0.74 3 ดี 
3) ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ยอดเยียม 

4) มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความม่ันใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเาลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ 

19/1 16 84.21 1 0.84 4 ดีเลิศ 

5) รู้าน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์ 19/1 16 84.21 1 0.84 4 ดีเลิศ 



๔๕ 
 

สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าานด 
6) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไาว 

19/1 19 100 0.5 0.5 5 ยอดเยียม 

1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

      5 4.42 4.00 ดีเลิศ 

1) เดจกช่วยเาลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประายัดและ
พอเพียง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกา้องเรียน 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไาว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใาญ่ เป็นต้น 

19/1 16 84.21 1 0.84 4 ดีเลิศ 

4) ยอมรับารือเคารพความแตกต่างระาว่าง
บุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรมเป็นต้น 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 
 

ดี 

5) เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข ข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

      5 4.54 3.00 ดี 

1)เดจกสนทนาโตต้อบและเลา่เรื่องใา้ผู้อื่นเข้าใจ 19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 
2) ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจารือสงสัย 
และพยายามค้นาาค าตอบ 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เามาะสมกับวัย 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเาตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญาาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ 

19/1 14 73.68 1 0.74 3 ดี 

5) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไาว
ท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

6) ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เาลจก/
กล้องดิจิตอลฯลฯ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
และแสวงาาความรู้ 

19/1 15 78.95 1 0.79 3 ดี 

รวม      4.08 ดีเลิศ 



๔๖ 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร: ผลการประเมินตนเองสถานศึกษา
ด าเนินการบริาารและจัดการสถานศึกษาที่
ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยเปิดโอกาสใา้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจั ดก า รศึ กษามี ก า รก า กั บติ ดตามกา ร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

         ดี 

2.1  มีหลั กสู ตรครอบคลุมพัฒนำกำร      
ทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

      5 4.29 4 ดีเลิศ 

1) สถานศึกษามีาลักสูตรสถานศึกษาที่ยืด
ายุนและสอดคล้องกับาลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

19/1 - 85.00 2 1.70 4 ดีเลิศ 

2 ) โ ด ย ส ถ า น ศึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์ที่ เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ 

19/1 - 88.00 2 1.76 4 ดีเลิศ 

3)  ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเดจกปกติและกลุ่มเป้าามาย
เฉพาะ  และสอดคล้ อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

19/1 - 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    5 5 5 ยอดเยี่ยม 
1) สถานศึกษาจัดครูใา้เามาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอนารือจัดครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัยารือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
อย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

1/19 1 100 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
จัดประสบกำรณ์ 

   5 3.82 3.00 ดี 

1 ) พัฒนาครู แ ละบุ ค ล าก ร ใา้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถในการวิเคราะา์และออกแบบ
าลักสูตรสถานศึกษา 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 

2) มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเดจก 

1/19 1 78.00 1 0.78 3 ดี 

3) ใช้ประสบการส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 



๔๗ 
 

4) มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเดจก 
เป็นรายบุคคล 

1/19 1 75.00 1 0.75 3 ดี 

5) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดจก และครอบครัว 1/19 1 79.00 1 0.79 3 ดี 
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 

  
 5 3.88 3.40 ดี 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกา้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

19/1 - 92.00 1 0.92 5 ยอดเยี่ยม 

2) ส่งเสริมใา้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

19/1 - 79.17 1 0.79 3 ดี 

3) มีมุมประสบการณ์าลากาลาย 19/1 - 75.00 1 0.75 3 ดี 
4) มีสื่อการเรียนเช่นของเล่นานังสือนิทาน 
สื่อจากธรรมชาติสื่อส าารับเดจกมุดลอดปีน
ป่าย  

19/1 - 72.00 1 0.72 3 ดี 

5) สื่อเทคโนโลยีสื่ อเ พ่ือการสืบเสาะาา
ความรู้ 

19/1 - 70.00 1 0.70 3 ดี 

2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่ อ ก ำ ร เ รี ยนรู้  เ พื่ อ สนั บสนุ น ก ำ รจั ด
ประสบกำรณ์ส ำหรับครู 

  
 5 4.25 4 ดีเลิศ 

1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและ
ใา้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

19/1 - 85.00 5 4.25 4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

  
 5 4.25 4.00 ดีเลิศ 

1) สถานศึกษาก าานดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าานด 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าานดและ
ด าเนินการตามแผน 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

3) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

4)  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถาน ศึ กษ า โ ดยผู้ ป กครอ งแล ะ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองใา้าน่วยงานต้นสังกัด 

19/1 - 85.00 1 0.85 4 ดีเลิศ 

รวม      3.90 ดี 



๔๘ 
 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส ำคัญ ครูจัดประสบการณ์ใา้เดจกมี
พัฒนาการทุกด้านย่างสมดุลเตจมศักยภาพ 
รู้จักเดจกเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสใา้เดจก
ทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือ
กระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่
เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เามาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเดจกอย่างเป็นระบบ 

  

    ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

  
 5 4.34 4.33 ดีเลิศ 

1) ครูวิเคราะา์ข้อมูลเดจกเป็นรายบุคคล 19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 
2) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิ เคราะา์มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในาลักสูตรสถานศึกษา 

19/1 - 78.00 3 2.34 3 ดี 

3) โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเดจก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใด ด้านานึ่งเพียงด้านเดียว 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

  
 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

1) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมใา้เดจกมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความ
สนใจ ความสามารถ 

19/1 19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

2) ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเดจกเป็น
รายบุคคล าลากาลายรูปแบบจากแาล่ง
เรียนรู้ที่าลากาลาย 

19/1 19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3) เดจกได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

19/1 19 100 1 1 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

  
 5 4.22 3.67 ดี 

1) ครูจัดา้องเรียนใา้สะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มี พ้ืนที่  แสดงผลงานเดจก พ้ืนที่
ส าารับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

19/1 

 

- 75.00 1 0.75 3 ดี 

2)เดจกมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
า้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้    
เป็นต้น 

19/1 

 
 

14 73.68 2 1.47 3 ดี 



๔๙ 
 

3) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับช่วง
อายุ ระยะ ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของ
เดจก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าารับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใา้
คิดและาาค าตอบ เป็นต้น 

19/1 

 

 

19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง 
และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

 
 

 5 4.37 3.67 ดี 

1) ครูประเมินพัฒนาการเดจกจากกิจกรรมแล
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
าลากาลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ 

19/1 
 

19 100 2 2 5 ยอดเยี่ยม 

2) วิเคราะา์ผลการประเมินพัฒนาการเดจก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 

19/1 
 

15 78.95 1 0.79 3 ดี 

3) และน าผลการประเมินที่ ได้ ไปพัฒนา
คุณภาพเดจกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

19/1 
 
- 78.95 2 1.58 3 ดี 

รวม      4.17 ดีเลิศ 
 

เกณฑ์ ตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

คะแนน ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 –  89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 –  79.99 3 ระดับดี 
60.00 –  69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 –  59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 มำตรฐำน 
 

มำตรฐำน คะแนน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดจก 4.08 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ 3.90 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดจกเป็นส าคัญ 4.17 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4.05 ดีเลิศ 
 

สรุปผล  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  4.05  แปลคุณภาพ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ชั้นอนุบำลปีที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ 
ด้านร่างกาย 7      
ด้านอารมณ์ จิตใจ 7      
ด้านสังคม 7      
ด้านสติปัญญา 7      
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ชั้นอนุบำลปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ 
ด้านร่างกาย 12      
ด้านอารมณ์ จิตใจ 12      
ด้านสังคม 12      
ด้านสติปัญญา 12      
 

จุดเด่น 
       ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ใา้เามาะสมตามวัย ระดับ ดี และ ดีเลิศ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมใา้ครบ 40 ชั่วโมง กิจกรรมประสบการณ์การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน ต่อเนื่อง  

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
1. พัฒนาครูผู้สอน โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใา้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้จากแาล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. สนับสนุนใา้ครูพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะา์ คิดสังเคราะา์ 



๕๑ 
 

ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 1. สนับสนุนงบประมาณการจ้างครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมประสบการณ ์ใา้ครบชั้นเรียน 

2. สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างา้องน้ า า้องส้วม เฉพาะปฐมวัย 

แนวทำงกำรพัฒนำระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้สูงขึ้นกว่ำเดิม 
1. อบรม เพิ่มความรู้ด้านการจัดกิจกรรมตามแผนประสบการณ์ เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นตัวเอง 
2. สร้างเจตคติ ความมั่นใจในตัวครูผู้สอนว่าจบไม่ตรงวิชาเอกกจสามารถสอนเดจกปฐมวัยได้ดี 
3. สร้างจิตส านึกและตระานักความรับผิดชอบว่าปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมแต่ละวันในา้องเรียน 
4. ครูผู้สอนต้องตอบสนองนโยบาย วัตถุประสงค์โรงเรียน ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และของกระทรวง  
5. ผู้บริาาร ควร นิเทศติดตามเพ่ือทราบปัญาา แก้ไขต่อไป 

 

2. มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  3  มำตรฐำน 
           มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผลกำรประเมินตนเองโดยรวมอยู่ใน  :  ระดับคุณภำพ  ดเีลิศ 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

          ผลการประเมินตนเอง คุณภาพผู้เรียน โดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  

คิดเาจน และแก้ปัญาา  



๕๒ 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามาลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าานด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและาลากาลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน ระดับคุณภำพ  : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน

ด้วยวิธีการที่าลากาลาย ครูจัดการเรียนรู้ ใา้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของาลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เามาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญาาเป็นาลัก และ
เน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดเลขของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาใา้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและ
เขียนได้ คิดเลขเป็น การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน ตั้งแต่ระดับขั้น ป. ๑-6 และารือ พัฒนาครูทุกคนใา้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนใา้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มี
แาล่งเรียนรู้และแาล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนจต ครูศึกษาก าหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ สื่อการเรียนที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม เตรียมแผนการเรียนรู้ จัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม แบบครูสอน แบบเพ่ือนสอนเพ่ือน แบบพ่ีสอนน้อง ตามสภาพปัญาาที่ได้จากศึกษา
นักเรียนรายบุคคล และระบบดูแลช่วยเาลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน ใา้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เามาะสมกับวัยของผู้เรียน เกี่ยวกับ “เก่ง ดี มี
สุข มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ” 
เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาค่านิยม 12 ประการ 
ใา้เามาะสมกับวัย กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามาลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแล
ช่วยเาลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญาา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต สามารถคิดวิเคราะา์ 
แก้ปัญาา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โครงการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประเมินผลตามสภาพจริง จัดบรรยากาศใา้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในา้องเรียนและนอกา้องเรียน ได้แก่
บรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเามาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริม
ความรู้ มีการตกแต่งา้องใา้สดใส ท าใา้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าา้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการ



๕๓ 
 

เรียนการสอน ดังนั้น ครูจึงต้องใา้ความส าคัญบรรยากาศในชั้นเรียนท าใา้รู้อย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนใา้มี
ลักษณะตามที่ก าานดไว้ ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม แาล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ใา้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ไม่เป็นมุม
อับ  มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเาลือ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเน้นความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ เาจนแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิธีพุทธ กิจกรรมบ าเพจญประโยชน์ที่
โรงเรียน วัด ชุมชน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมกลุ่มสีท าความสะอาดโรงเรียน กิจกรรมาน้าเสาธง
กิจกรรมแข่งขันกีฬา อื่น ๆ 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดเลขเป็นตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นในภาพรวม ระดับดี  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จัก
การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามาลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเาจน   
ารือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล ารือแสวงาาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะา์ จ าแนกแยกแยะได้สิ่งไานดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรจว ผู้เรียนรู้และตระานักถึงโทษและพิษของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาาารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการอออกก าลังกาย ภาพรวม ระดับดี  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  
ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระาว่างบุคคลและระาว่างวัย มีผลการด าเนินงาน ระดับดี  ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปลำยปี ปีกำรศึกษำ 2562 
  ๑) จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 6 
และค่าเฉลี่ยร้อยละ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3)  

รำยวิชำพื้นฐำน 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 8 5 12 8 11 8 52 81.25 
คณิตศาสตร์ 7 7 11 7 11 8 51 79.69 
วิทยาศาสตร์ 12 9 11 6 10 8 56 87.50 
สังคมศึกษาฯ 11 9 13 6 9 9 57 89.06 
ประวัติศาสตร์ 13 9 13 6 9 9 59 92.19 
สุขศึกษาฯ 13 9 11 8 11 9 61 95.31 
ศิลปะ 13 9 12 8 11 10 63 98.44 
การงานอาชีพฯ 13 9 13 8 9 9 61 95.31 
ภาษาอังกฤษ 8 8 13 4 9 8 50 78.13 

รวม 98 74 109 61 90 78 510 - 
ร้อยละ 83.76 91.36 93.16 84.72 90.91 86.67 88.54 - 
 



๕๔ 
 

 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะา์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะา์ และเขียน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 5 5 3 - 10 76.92 
ป.2 9 5 4 - - 9 100 
ป.3 13 4 7 2 - 11 84.62 
ป.4 8 5 1 2 - 6 75.00 
ป.5 11 8 2 1 - 10 90.91 
ป.6 10 6 4 - - 10 100 
รวม 64 33 23 8 - 56 87.91 

ร้อยละ - 51.56 35.94 12.50 - 87.50 - 
 
 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 10 3 - - 13 100 
ป.2 9 5 4 - - 9 100 
ป.3 13 13 - - - 13 100 
ป.4 8 8 - - - 8 100 
ป.5 11 11 - - - 11 100 
ป.6 10 10 - - - 10 100 
รวม 64 57 7 - - 64 100 

ร้อยละ - 89.06 10.94 - - 100 - 
 

๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามาลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 10 คน ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 2 8 10 100 
๒. ความสามารถในการคิด 0 0 3 7 10 100 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญาา 0 0 3 7 10 100 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 0 10 10 100 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 0 10 10 100 

รวม 0 0 8 42 50=10 100 



๕๕ 
 

๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 13 13 0 100 
ป.2 9 9 0 100 
ป.3 13 13 0 100 
ป.4 8 8 0 100 
ป.5 11 11 0 100 
ป.6 10 10 0 100 
รวม 64 64 0 100 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ผลกำรประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 87.91 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
        2) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 87.91 มีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเาจน และแก้ปัญาา 
        3) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 83.05 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        4) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 100    ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
        5) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 77.67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามาลักสูตรสถานศึกษา  
        6) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ 89.66 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ  100 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าานด  
       2) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ  100 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
       3) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ  100 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและาลากาลาย  
       4) นักเรียนชั้นป.1-6 ร้อยละ  100 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) จ ำนวนนักเรียน 13 คน 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังาวัด 
ศึกษา     

ธิการภาค 
สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.88 72.53 71.00 66.81 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.23 74.60 72.90 71.55 72.51 72.81 

รวม 2 ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.05 73.57 71.95 69.18 70.00 70.66 



๕๖ 
 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน RTป.1 ปีการศกึษา 2562
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศกึษาธิการภาค สังกดั ประเทศ

หมำยเหตุ  RT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง ต่ ากว่าระดับประเทศ – 49.62 และ การอ่านรู้
เรื่อง ต่ ากว่าระดับประเทศ – 19.58 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม 2 ด้าน ต่ ากว่าระดับประเทศ – 34.61 

หมำยเหตุ  RT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง ต่ ากว่าระดับประเทศ – 49.62 และ การอ่านรู้
เรื่อง ต่ ากว่าระดับประเทศ – 19.58 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม 2 ด้าน ต่ ากว่าระดับประเทศ – 34.61 

 
ผลกำรพัฒนำกิจกรรมคุณภำพผู้เรียน ชั้น ป.๑-ป.6  ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

รายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 3 - - 

การประเมินการอ่าน 4 3 6 - 
การประเมินการคิดวิเคราะา์ 3 2 8 - 
การประเมินการเขียน 4 4 4 - 
การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 5 5 3 - 

ป.2 9 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 4 - - 
  การประเมินการอ่าน 2 2 8 - 
  การประเมินการคิดวิเคราะา์ 0 4 5 - 
  การประเมินการเขียน 1 3 5 - 
  การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 0 5 4 - 

ป.3 13 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 - - - 
  การประเมินการอ่าน 4 1 8 - 
  การประเมินการคิดวิเคราะา์ 4 2 7 - 
  การประเมินการเขียน 4 1 8 - 
  การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 4 7 2 - 



๕๗ 
 

ป.4 8 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 - - - 
  การประเมินการอ่าน 5 - 3 - 
  การประเมินการคิดวิเคราะา์ 5 1 2 - 
  การประเมินการเขียน 4 2 2 - 
  การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 5 1 2 - 

ป.5 11 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 - - - 
  การประเมินการอ่าน 9 1 1 - 
  การประเมินการคิดวิเคราะา์ 11 - - - 
  การประเมินการเขียน 9 1 1 - 
  การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 8 2 1 - 

ป.6 10 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 - - - 
  การประเมินการอ่าน 5 5 - - 
  การประเมินการคิดวิเคราะา์ 7 3 - - 
  การประเมินการเขียน 8 2 - - 
  การประเมินการบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะา์และเขียน 6 4 - - 

 
ตำรำงแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน

นัก 
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปลำยปีกำรศึกษำ 2562 (เฉลี่ย) 
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ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 13 74.92 74.85 76.54 76.85 78.08 81.39 79.15 77.15 69.54 
ป.2 9 74.89 73.56 75.44 77.22 75.67 83.78 81.89 83.56 76.22 
ป.3 13 78.92 75.54 75.15 75.54 76.62 75.62 77.85 77.38 78.92 
ป.4 8 78.13 78.38 74.38 75.38 74.00 82.50 84.63 81.86 69.38 
ป.5 11 85.72 82.18 74.90 78.18 72.27 82.27 89.00 75.09 76.00 
ป.6 10 76.65 76.45 78.55 78.60 76.10 78.75 80.10 78.10 74.15 
รวม 64 469.23 460.96 454.96 461.77 452.74 484.31 492.62 473.14 444.21 

รวมเฉลี่ย 78.21 76.83 75.83 76.96 75.46 80.72 82.10 78.86 74.04 
 

จำกตำรำง     แสดงใา้เาจนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมของทุกวิชาอยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพึงพอใจสูงกว่าเป้าามายของโรงเรียนในแต่ละชั้นที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ระดับดีขึ้นไป 

 



๕๘ 
 

จุดเด่น 
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง

ประสงค ์เคารพและปฏิบัติตามค าแนะน าค าสั่งสอนของครู ผู้ปกครอง ด้วยความเตจมใจ มีความกตัญญูช่วยเาลือใน
การท างานบ้านและกิจกรรมต่างๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติปฏิบัติ
ตามาลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มีส่วนร่วมบ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 57.69 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.2 ร้อยละ 47.22 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.3 ร้อยละ 51.92 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.4 ร้อยละ 71.88 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 93.18 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 100 สามารถ อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

สรุป นักเรียนชั้น ป.1-6 ร้อยละ 70.32 สามารถอ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะา์ 
คิดสังเคราะา์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงาาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  

           นักเรียนร้อยละ 83.05  เาจนคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับ
มอบามาย โรงเรียนจัดกิจกรรมเน้นใา้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลใา้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ 
ลดภาวะโลกร้อน ระดับดีเลิศ   

นักเรียนร้อยละ 89.83 มีสุขภาพร่างกายแขจงแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าานักส่วนสูงตามเกณฑ์ใน
ระดับดีเลิศ 



๕๙ 
 

  จุดควรพัฒนำ 
           นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียน ดระานักถึงผลการเรียน การเรียนต่อในชั้นเรียนสูงขึ้น ใา้
รู้จักกระตือรือรน้และใฝ่เรียนอย่างสม่ าเสมอ ค้นาาความรู้อย่างาลากาลายโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี 
 ครตู้องอุทิศตนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่เป็นแบบชั่วคราว ตระานักถึง
ผลส าเรจจที่จะเกิดกับนักเรียน และตัวครูผู้สอน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
          ผลการประเมินตนเอง กระบวนการบริาารและการจัดการ  โดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

  2.1 มีเป้าามายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าานด 
  2.2 มีระบบบริาารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามาลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าามาย 
  2.4  ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริาารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านนาสระลอย มีกระบวนการบริาารและการจัดการรูปแบบ PDCA ซึ่งวงจรการ
บริาารงานคุณภาพ รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมี ดังนี้     

1. P=Plan  ขั้นตอนการวางแผน     
2. D = Do  ขั้นตอนการปฏิบัติ          
3. C = Check  ขั้นตอนการตรวจสอบ       
4.  A = Action  ขั้นตอนการด าเนินงานใา้เามาะสม 

สามารถตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ารือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  าากเป็นกรณี
แรก กจใา้น าแนวทางารือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าใา้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งาาวิธีการที่จะปรับปรุงใา้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจามายถึงสามารถบรรลุเป้าามายได้เรจวกว่าเดิม  าากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะา์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  

เป็นการจัดระบบบริาารจัดการคุณภาพ ก าานดเป้าามาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน 
สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามาลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าามาย 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใา้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยการ
อบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองระบบออนไลน์ต่างๆ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอรืเนจต  มีคอมพิวเตอร์พเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เนจต เพ่ือสนับสนุนการบริาารจัดการ
และการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  



๖๐ 
 

สร้ างชุมชนการ เรียนรู้ ทางวิชาชีพ  (PLC)  จัดประชุม PLC และจัดท า SWOT เพ่ือศึกษาและ
ประเมินตนเองของโรงเรียน จัดท ามาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิเคราะา์จาก
จุดแขจง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของโรงเรียน ก าานดยุทธศษสตร์ วางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานและการแก้ปัญาา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโรงเรียนใา้เป็น
องค์กรแา่งการเรียนรุ้อย่างแท้จริง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน(Action plan) วัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าานด น าผลการประเมินารือผลที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็น
Baseline ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพการบริาารจัดการ  ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นไปตามความคาดาวังของสังคมบ้านนา
สระลอย มีการก าานดเป้าามาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญาาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. โรงเรียนมีสังคมบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยใา้เป็นโรงเรียนแา่งการเรียนรู้ มี ความ
พร้อมในด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดีและสามารถพัฒนาได้ครบถ้วนทุกด้าน  สม
กับนโยบายโรงเรียนที่ว่า “เรำจะสร้ำงคนดี คนเก่ง ให้นำสระลอย” 

๓. โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับ พร้อมส่งบุตราลานมาเข้าเรียน
เพ่ิมข้ึนทกุปี เป็นทางเลือกของสังคม ในการที่จะเลือกสถานศึกษาใา้แก่ลูกาลานของตนเอง 

๔. โรงเรียน ผู้บริาาร ครู นักเรียน ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ต่างๆ ในแต่ปี ซึ่งสามารถเป็น
ตัวอย่างของาน่วยงานอื่น ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียง และผู้ปกครองนักเรียน  

3. จุดเด่น 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย ประสบผลส าเรจจด้านการบริาารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา ร่วมก าานดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าามาย ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในด้าน
การบริาารงานวิชาการ ด้านการบริาารงานงประมาณ ด้านการบริาารงานบุคคล ด้านการบริาารงานทั่วไป ได้มี
การระดมทรัพยากรส าารับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุต่างๆ อ่ืนๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  เป็นอย่างมาก  

4. จุดควรพัฒนำ 
1) ประชุมชี้แจงแผนปฎิบัติการประจ าปีใา้ครูทราบถึงสภาพปัญาา ผลส าเรจจ และการแก้ปัญาา  
2) ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ใา้รับทราบท าความเข้าใจบทบาทภาระาน้าที่รับผิดชอบและ

ด าเนินการ 
3) ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV ตามต้นทางและปลายทางปฏิบัติ อย่างชัดเจนต่อเนื่อง 
4) ประชุมชี้แจงภาราน้าที่รับผิดชอบครูต้องปฏิบัติ อุทิศตนใา้กับราชการ นักเรียน อย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง  



๖๑ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ใน :  
ระดับคุณภำพ  :  ดีเลิศ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสาสรสนเทศ และแาล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริาารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใา้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

1.กระบวนกำรพัฒนำ 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แบบ 100% ตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดาลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วัดและ
ประเมินผลอย่างเป็ยระบบาลากาลายวีธี และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครสูามรถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างาลากาลาย 
ประชุมเชิงปฏิบัติ ปรับปรุงาลักสูตรระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูมีความรู้ เกี่ยวกับาลักสูตร 
โครงสร้าง มาตรฐานตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดประเมินผล วิจัยในชั้น
เรียน ระบบดูแลช่วยเาลือนักเรียน แาล่งเรียนรู้ วิทยากรในชุมชน ก าานดเป้าามายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะา์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาทักษะทางสังคม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดการเรียนการสอนเตจมเวลา เตจมความสามารถ ได้รับการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างาลากาลาย เพ่ือพัฒนาใา้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งผลใา้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดเีลิศ ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑) ร้อยละ 71.43 สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิติได้ 

๒) ร้อยละ 100   สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแาล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓) ร้อยละ 100   สามารถบริาารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔) ร้อยละ 100    สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) ร้อยละ 85.71 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใา้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 



๖๒ 
 

 

3. จุดเด่น 
คณะครู และบุคลากรตั้งใจจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนเตจมเวลา เตจมศักยภาพ จัด

เนื้อาาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระาว่าง
บุคคล จัดกิจกรรมใา้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติใา้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน การ
เขียน เกดิการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4, จุดควรพัฒนำ 

1) ควรเน้นความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (DLTV) เตรียมตัวครู สื่อการสอน คู่มือ 
แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน อ่ืนๆ ใา้ครบถ้วนล่วงาน้า 1 สัปดาา์ บันทึกาลังสอนต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

2) เน้นจัดท าธุรการา้องเรียนสร้างบรรยากาศมุมประสบการณ์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบวก 
3. วัดและประเมินผลระาว่างเรียน และาลังเรียน อย่างเป็นระบบ เชิงประจักษ ์
4) ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาครู กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แก้ไขปัญาาต่างๆ 
5) สร้างจิตส านึกครู ปลูกฝังนักเรียน ได้เาจนความส าคัญและตระานักถึงผลส าเรจจความภูมิใจ 

เกี่ยวกับการเรียน การอ่านการเขียน การคิดเลข การคิดแบบมีเาตุมีผลและเป็นขั้นตอน  
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริาารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปภำพรวม ดเีลิศ 
 

สรุป ผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวม  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สูงขึ้นกว่ำเดิม 
1) เน้นการเรียนการสอน (DLTV) อย่างเตจมศักยภาพ เตจมเวลา เตจมาน้าที่  
2) เน้นการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขได้ คิดเลขเรจว สอนซ่อมเสริม 
3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC แก้ปัญาาด้านการสอน ตัวครู นักเรียน สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ  
4) สร้างเจตคติครูเพราะเป็นตัวแปรส าคัญในการสอน นักเรียนร่วมท ากิจกรรม กับครูนักเรียนต้น

ทางใา้ได้และเป็นธรรมชาติ  
5) มีการวัดและประเมินผลระาว่างเรียน และาลังเรียนตามสภาพจริง  

     6)  ส่งเสริม สนับสนุนใา้ครูและ บุคลากร พัฒนาวิชาชีพตนเอง 
     7)  มอบามายงานที่เามาะสมแต่ละบุคคลและปฏิบัติได้จริง ส าเรจจ ใา้ก าลังใจ 

 



๖๓ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้เรียน 
 จากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนส่วนใาญ่มีพฤติกรรมตามเป้าามาย จากการ

ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมใา้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามเป้าามาย  ไม่พ่ึงยาเสพติด และมีการจัด
แข่งขันกีฬาสีภายใน เพ่ือใา้นักเรียนใช้เวลาว่างใา้เกิดประโยชน์ กิจกรรมออมทรัพย์ ใา้รู้จักคุณค่าของการใช้จ่าย 
รู้จักประายัด มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีกิจกรรมการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา ส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน เลือกาัวาน้าา้องเรียน นักเรียนมีน้ าานัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานตามวัย ดูแลสุขภาพตนเอง และมีความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
กล้าแสดงออกอย่างเามาะสม ผู้เรียนเข้าใจสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยของ
ผู้เรียนปราศจากสารพิษ สิ่งเสพติดและอบายมุข และมีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐   
 ด าเนินงานโครงการต่างๆ ท าใา้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ใช้สติปัญญาไตร่ตรองคิดวิเคราะา์ คิด
สร้างสรรค์  ผู้บริาาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมด าเนินการเป็นระบบน าผลไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนครู 

มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรใา้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ สร้าง
จิตส านึก ฟ้ืนฟูจิตใจครู ใา้เาจนความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ด าเนินการตาม
แผน ติดตาม ประเมินผล และน าผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาครู  พัฒนาตนเอง  
แสวงาาความรู้เพ่ิมเติมใา้ตนเองเสมอ ครูต้องเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือจะได้
ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเาตุการณ์
ต่าง ๆ  ท าใา้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใา้
ครูมีความสามารถในการแสวงาาความรู้ คิดวิเคราะา์ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดใา้มีการประชุมครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าานดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาครูใา้มีความรู้ความเข้าใจ คิดเปน็ ร้อยละ 100   
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้บริหำรและกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 

มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใา้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริาาร มีการก าานด
โครงสร้างการบริาาร เพ่ือใา้เกิดความคล่องตัวในการท างาน พัฒนาระบบการท างาน จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการ
บริาารงานระดับโรงเรียนและระดับที่เก่ียวข้อง ก าานดแผนปฏิบัติงานโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้ง
มีการมอบามายาน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      ผู้บริาารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริาารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริาาร ร่วมกันก าานดแนวทางในการพัฒนา การอบรมประชุม สัมมนา ระดับโรงเรียนและ
กลุ่มโรงเรียน เขตพ้ืนที่ อื่นๆ ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
      มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและ
ผู้ปกครอง ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง และารือ ตามวาระจ าเป็นต่อเนื่อง  



๖๔ 
 

มีการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนใา้สอดคล้องกับาลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด โดยจัดใา้มีการประเมินาลักสูตรทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และน าข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาาลักสูตร และวางแผนการจัดการเรียนรู้ใา้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งก าานดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการนิเทศ
ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษานั้น โรงเรียนได้
ร่วมมือกับชุมชนทั้งในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ชุมชน การเชิญบุคคลในชุมชนมาเป็นวิทยากรใา้
ความรู้แก่ครูและนักเรียน อย่างสม่ าเสมอ ตามแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดาาสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ สื่อการเรียนการ
สอน อาคารสถานที่ เพ่ือใา้นักเรียนได้ศึกษาคน้คว้า พร้อมทั้งอินเทอร์เนจตเพื่อการเรียนรู้ 

มีการด าเนินงานและประเมินตนเอง เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัด
ประชุมวางแผนด าเนินงานใา้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ใา้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ มีการจัด อบรมใา้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพ ท าใา้โรงเรียนมีบุคลากรที่
มีความสามารถ เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ก าานดใา้สถานศึกษาจัด
ใา้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าานด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านนาสระลอย ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าานดไว้โดยการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาใา้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเาลือ และรายงานผลการประเมินตนเองใา้กับาน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได ้ดังนี้ 

 

สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     นักเรียนสามารถอ่านอออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
คิดวิเคราะา์ คิดสังเคราะา์ มีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ได้ มีความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสวงาาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลใา้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดีเลิศ นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเลิศ  
เคารพและปฏิบัติตามค าแนะน าค าสั่งสอนของครู 
ผู้ปกครอง ด้วยความเตจมใจ มีความกตัญญูช่วยเาลือ
ในการท างานบ้านและกิจกรรมต่างๆ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
ประพฤติปฏิบัติตามาลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มี
ส่วนร่วมบ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
     นักเรียนเาจนคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มี
ความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบามาย โรงเรียน
จั ด กิ จ ก ร ร ม เน้ น ใา้ นั ก เ รี ย น รู้ จั ก ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลใา้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ ลด
ภาวะโลกร้อน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแขจงแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าานักส่วนสูงตามเกณฑ์ใน
ระดับ ดเีลิศ 

1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
    1 . 1  นั ก เ รี ย น ชั้ น ป . 1 -6  ยั ง ต้ อ ง เ ร่ ง พั ฒ น า
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเลข และการ
สื่ อสารภาษาอังกฤษ เ พ่ือ พัฒนาผู้ เ รี ยนใา้ สู งขึ้ น
โดยเฉพาะชั้นป.1 ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ 
    1.2 ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยยังต้องจัดกิจกรรมการสอน
ตามกิจกรรมประสบการณ ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใา้สูงขึ้น 
    1.3 ผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน(Reading Tes : RT) ค่าเฉลี่ยควรสูงขึ้น 
    1.4 ผลคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาท้ัง2 ด้าน 
    1.5 มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละกลุ่มสาระ สูงกว่าระดับประเทศ  
    1.6 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใา้มีความเข้มแขจง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 



๖๖ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โรงเรียนบ้านนาสระลอย มีการบริาารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อใา้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าานดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ าามาย ที่ ชัด เจน 
โดยเฉพาะในด้านการบริาาร ผู้บริาารได้ระดม
ทรัพยากรส าารับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งในรูปของ กิจกรรมการเรียนการสอน 
งบประมาณ พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ
ต่างๆ เป็นที่น่าภาคภูมิ ใจของคณะครู  นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างมาก  

๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) ยังต้องสร้างจิตส านึกในอาชีพ รับผิดชอบงานที่ต้อง
ปฏิบัติ อุทิศตนใา้กับราชการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
ต่อเนื่อง มีผลงานชัดเจน เป็นตัวอย่างได้  
2) ควรเน้นผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิด
สังเคราะา์ สามารถใช้แาล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
3) ควรเน้นผู้ เ รียนสามารถน า เสนออภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมเาตุสมผล และมีทักษะแก้ปัญาา
ตามสถานการณ์ ได้ อย่ า ง เามาะสม มีพฤติ กรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าานด  
4) ครูยังต้องจัดการเรียนการสอน DLTV ตามตารางสอน 
นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมตามโรงเรียนต้นทางได้อย่าง
ชัดเจน เป็นธรรมชาติยังควรต้องมีการสอนซ่อมเสริมด้วย 
5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่าลากาลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา  
6) ครูควรใา้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง  
7) นักเรียนมีประเมินตนเองในการเรียนแต่ยังขาดการ
ติดตามช่วยเาลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนเตจมเวลา 
เตจมศักยภาพ จัดเนื้อาาสาระและกิจกรรมสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระาว่างบุคคล จัดกิจกรรมใา้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติใา้คิดได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านละเกดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV เตรียมตัวครู สื่อ
การสอน คู่มือ แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน อ่ืนๆ ใา้
ครบถ้วนล่วงาน้า 1 สัปดาา์ บันทึกาลังสอน  
2) ท าธุรการา้องเรียน จัดบรรยากาศ มุมประสบการณ์ 
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงบวก 
3) บันทึกการวัดและประเมินผลระาว่างเรียน และาลัง
เรียน อย่างเป็นระบบ  
4) ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาครู
สอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 



๖๗ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
    ๑. ควรมีการเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลใา้ชัดเจนขึ้น  
    ๒. ควรมีใา้ครูเาจนความส าคัญของการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
    ๓. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานที่ได้รับมอบามาย 
ติดตามผลการน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
    ๔. ควรมีการพัฒนาสถานศึกษาใา้เป็นสังคมแา่งการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ยอมรับผลงาน  
        ๕. เน้นการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ อ านวยความสะดวกในการเรียน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ท างาน เปิดรับ เปลี่ยนแปลง สิ่งใาม่ๆ เปิดโอกาสแสดงความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจ  
          ๖. ควรพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนใา้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์ จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประกอบเป็นสื่อ
การเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าใา้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด              
         ๗. ควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาา้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนที่าลากาลาย มีการพัฒนา แาล่ง
เรียนรู้ภายใน อาทิ า้องภูมิปัญญาท้องถิ่น า้องสมุด อ่ืนๆ นักเรียนสามารถแสวงาาความรู้ด้วยตนเองได้              
         ๘. ควรประสานทั้งความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ  
     ๙. พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริาารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใา้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นและเป้าามายที่ก าานดขึ้น อย่างรอบด้านโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งผล
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “เก่ง ดี มีสุข” จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น    
    ๑๐. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ จากความร่วมมือ 
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อใา้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองใา้มีสุขภาพสมบูรณ์แขจงแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
และมีสุขภาพจิตที่ดี 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  
 จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีปัญาาและอุปสรรคพอสมควรทั้งปัญาาที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนเองซึ่งสามารถบริาารจัดการได้ และปัญาาที่โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้คือปัญาาที่อยู่เานืออ านาจาน้าที่
ที่จะปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงอยากเสนอขอความช่วยเาลือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใา้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. การประชุมอบรมพัฒนาครูผู้สอน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (DLTV)        
๒. การสร้างแบบฝึกทักษะ ข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด การเรียนรู้ตามแนวทางของการ

ประเมิน RT / NT และ O-NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ใา้สูงขึ้น 
3. ต้องการบุคลากรเพิ่มเพ่ือใา้การบริาารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น     
4. ขอรับงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพาคณะครูไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ 

โรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV) เพ่ือพัฒนาครูและผู้เรียนได้เติมเตจมตามศักยภาพ และารือ ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนระบบดาวเทียมไกลกังวล (DLTV) จังาวัดสุพรรณบุรี 

………………………………………………………………………………………. 



๖๘ 
 

ส่วนท่ี 4  ภำคผนวก 
 
 

- บันทึกการพิจารณาใา้ความเาจนชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- านังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ใา้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าานดค่าเป้าามายมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ะดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- คณะผู้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนบ้านนาสระลอย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาสระลอย ครั้งที่ 5/2563       
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาใา้ความเาจนชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self –Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใา้รายงานต่อาน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

                                        ลงชื่อ          
(นายสมศักดิ์  บัวป้อม) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาสระลอย 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายวสันต์  บัวาลวง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 
     10  มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนนำสระลอย 
ที่  39 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562  

………………………………………….. 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใา้เกิดความมั่นใจการจัดการศึกษามีคุณภาพ

และมาตรฐาน ตามการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริงมีความน่าเชื่อถือเกจบข้อมูลในเชิงคุณภาพตาม
บริบทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามก าานดค่าเป้าามาย ตัวชี้วัด ตามแนวทาง
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดรายงานการประเมินและ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2562 จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1 นายวสันต์  บัวาลวง           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย ประธานกรรมการ 
1.2 นางฆัสรา  เกษมส าราญ      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายสมศักดิ์  บัวป้อม         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นางสาวอารียา  นกเท่ียง     ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย  กรรมการ 
1.5 นางเพจญศรี  พัดทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย  กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ  ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ใา้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวกแก้ไขปัญาาในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใา้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นายวสันต์  บัวาลวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย     ประธานกรรมการ 
2.2 นางไพริน  สอนทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย   กรรมการ 
2.3 นางสาวกรรณิกา  กลั่นเรือง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
3.1 นายวสันต์  บัวาลวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย     ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอารียา  นกเท่ียง  ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย      กรรมการ 
3.3 นางเพจญศรี  พัดทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย                  กรรมการและเลขานุการ 
3.4 นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๗๑ 
 

มีหน้ำที ่  
1. วางแผนก าานดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับติดตาม และใา้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นส่วนานึ่งของการบริาารการศึกษา 8 ประการ คือ 

1) การก าานดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
3) จัดระบบบริาารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดใา้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดใา้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดใา้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและใา้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 
ประกอบด้วย 

1) นายวสันต์  บัวาลวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย          ประธานรรมการ 
2) นางสาวอารียา  นกเท่ียง ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
3) นางไพริน  สอนทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
4) นายบุญมี  พัดทุ่ง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
5) นางสาวกรรณิกา  กลั่นเรือง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย       กรรมการ 
6) นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง  เจ้าาน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  กรรมการ 
7) นางเพจญศรี  พัดทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย             กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่เกจบข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 แล้วเสนอ
ใา้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงมติเาจนชอบ ส่งาน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  16  พฤษภาคม  2562 
 

(ลงชื่อ      
(นายวสันต์  บัวาลวง) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 



๗๒ 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนนำสระลอย 
ที่  42 / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่อง ใา้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงาาคม 2561 เพ่ือเป็น
าลักเทียบเคียงส าารับสถานศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เกี่ยวกับการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับการประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การก าานดค่าเป้าามาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึง
วิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดรายงานการประเมินและจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  

โรงเรียนฯ จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดาลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและาน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีาน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาาารือ และด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใา้มีความเามาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1) นายวสันต์  บัวาลวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย          ประธานรรมการ 
2) นางเารียญทอง  บัวป้อม ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
3) นางสาวอารียา  นกเท่ียง ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
4) นางไพริน  สอนทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
5) นายบุญมี  พัดทุ่ง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
6) นางสาวกรรณิกา  กลั่นเรือง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย       กรรมการ 
7) นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง  เจ้าาน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  กรรมการ 
8) นางเพจญศรี  พัดทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย             กรรมการและเลขานุการ 
9) นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอใา้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติาน้าที่ที่ได้รับมอบามาย ใา้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                   

สั่ง  ณ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

              ลงชื่อ 
            

            (นายวสันต ์ บัวาลวง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 



๗๓ 
 

 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำสระลอย 
ที่  1 / ๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใา้เกิดความมั่นใจการจัดการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริงมีความน่าเชื่อถือเกจบข้อมูลในเชิงคุณภาพตาม
บริบทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเป้าามาย ตัวชี้วัด ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดรายงานการประเมินและจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562  

โรงเรียนบ้านนาสระลอย จะด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีาน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) นายวสันต์  บัวาลวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย          ประธานรรมการ 
2) นางสาวอารียา  นกเท่ียง ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
3) นางไพริน  สอนทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
4) นายบุญมี  พัดทุ่ง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย        กรรมการ 
5) นางสาวกรรณิกา  กลั่นเรือง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย       กรรมการ 
6) นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง  เจ้าาน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  กรรมการ 
7) นางเพจญศรี  พัดทุ่ง  ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย             กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ ครโูรงเรียนบ้านนาสระลอย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอใา้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติาน้าที่ที่ได้รับมอบามาย ใา้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        
 

   ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม  ๒๕๖2                               
 

 
(ลงชื่อ      

(นายวสันต์  บัวาลวง) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 

 



๗๔ 
 

 
ที ่ศธ 04158.034/021                         โรงเรียนบ้านนาสระลอย ามู่ 7  

ต าบลบ้านป้อม อ าเภอคีรีมาศ  
จังาวัดสุโขทัย 64160                         

    

                          16  พฤษภาคม  2562 
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562   
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ด้วย โรงเรียนบ้านนาสระลอย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินที่
มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562   

จึงขอเรียนเชิญท่าน ใา้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยมีบทบาทาน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านนาสระลอย ที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                          (นายวสันต์  บัวาลวง) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำสระลอย 
เรื่อง  ใา้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
......................................................... 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าานดเป้าามายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายใา้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใา้สอดคล้องกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้ก าานดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาใา้ยึดาลักที่ส าคัญข้อานึ่ง คือ มีการก าานด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 และ
มาตรา 48 ใา้สถานศึกษาจัดใา้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใา้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนานึ่งของการบริาารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อาน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แา่งพระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 
2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แา่งพระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศใา้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นาลักในการเทียบเคียงส าารับ
สถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาสระลอย จึงประกาศการใา้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเาจนชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  

   ประกาศ ณ วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕๖2  
 
      
         

                                          ลงชื่อ       
                                                       (นายวสันต์  บัวาลวง) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  
 
 
 ลงชื่อ 
                                                                   (นายสมศักดิ์  บัวป้อม) 
                                                    ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 



๗๖ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสระลอย เรื่อง ใา้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………………. 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดจก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดจกเป็นส าคัญ 

 

มำตรฐำน/รำยละเอียด 
ระดับคุณภำพ 

น้ ำหนัก รวม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ๒๐ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

๕ 
๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขจงแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   2 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเาลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๑ 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงาาความรู้ได้ ๑ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๕ 

๒.๑ มีาลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  1 
๒.๒ จัดครูใา้เพียงพอกับชั้นเรียน 0.5 
๒.๓ ส่งเสริมใา้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๑ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียน อย่างปลอดภัย และเพียง  1 
2.5 ใา้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 0.5 
2.6 มีระบบบริาารคุณภาพที่เปิดโอกาสใา้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 1 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ          

๕ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใา้เดจกมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเตจมศักยภาพ ๒ 
๓.๒ สร้างโอกาสใา้เดจกได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับวัย ๑ 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเดจกตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเดจกไปปรับปรุง 1 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสระลอย เรื่อง ใา้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………………. 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำจัดกำร 
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มำตรฐำน/รำยละเอียด 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเาจน และแก้ปัญาา  
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามาลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าานด  
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและาลากาลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      ๑) การมีเป้าามายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าานดชัดเจน  
      ๒) มีระบบบริาารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามาลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าามาย 
      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรใา้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริาารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



๗๘ 
 

มำตรฐำน/รำยละเอียด 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิติได้ 
     ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแาล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๓) มีการบริาารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     
     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใา้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำสระลอย 
เรื่อง การก าานดค่าเป้าามายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองที่ก าานดเป้าามายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายใา้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใา้สอดคล้องกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้ก าานดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาใา้ยึดาลักที่ส าคัญข้อานึ่ง คือ มีการก าานด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 และ
มาตรา 48 ใา้สถานศึกษาจัดใา้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใา้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนานึ่งของการบริาารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อาน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แา่งพระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 
2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แา่งพระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแา่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศใา้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นาลักในการเทียบเคียงส าารับ
สถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาสระลอย จึงประกาศการใา้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเาจนชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕๖2  
 
 
 
              

                                          ลงชื่อ      
                                                        (นายวสันต์  บัวาลวง) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย  
 

 
 ลงชื่อ 
                                                                 (นายสมศักดิ์  บัวป้อม) 
                                                    ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านนาสระลอย 



๘๐ 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย  ปีการศึกษา 2562 

................................................................................ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดจก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริาารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดจกเป็นส าคัญ 

มำตรฐำน / รำยละเอียด 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

ผลกำรประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ดีขึ้นไป  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก   ดีขึ้นไป 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขจงแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    ดีขึ้นไป 
2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ดีขึ้นไป 
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเาลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีขึ้นไป 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงาาความรู้ได้  ดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีขึ้นไป 
1) มีาลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   ดีขึ้นไป 
2) จัดครูใา้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีขึ้นไป 
3) ส่งเสริมใา้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ดีขึ้นไป 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียน อย่างปลอดภัย และเพียง   ดีขึ้นไป 
5) ใา้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีขึ้นไป 
6) มีระบบบริาารคุณภาพที่เปิดโอกาสใา้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีขึ้นไป 
1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใา้เดจกมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเตจมศักยภาพ ดีขึ้นไป 
2) สร้างโอกาสใา้เดจกได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีขึ้นไป 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เามาะสมกับวัย ขึ้นไป 
4)  ประเมินพัฒนาการเดจกตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเดจกไปปรับปรุง ดีขึ้นไป 

 

เกณฑ์ ตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนกำรศึกษำ  
คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 –  89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 –  79.99 3 ระดับดี 
60.00 –  69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 –  59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 



๘๑ 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย  ปีการศึกษา 2562 

...........................................................................................  
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2562  มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

มำตรฐำน / รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

ผลกำรประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ดีขึ้นไป  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีขึ้นไป 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีขึ้นไป 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   ดีขึ้นไป 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะา์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเาจน และแก้ปัญาา  

 ดีขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดีขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีขึ้นไป 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามาลักสูตรสถานศึกษา  ดีขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีขึ้นไป 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าานด   ดีขึ้นไป 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ดีขึน้ไป 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและาลากาลาย  ดีขึ้นไป 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีขึ้นไป 
      ๑) มีเป้าามายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าานดชัดเจน  ดีขึ้นไป 
      ๒) มีระบบบริาารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีขึ้นไป 
      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามาลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าามาย 

 ดีขึ้นไป 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรใา้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ดีขึ้นไป 



๘๒ 
 

มำตรฐำน / รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

    5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีขึ้นไป 
    6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริาารจัดการและการจัดการ 
        เรียนรู้  

 ดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีขึ้นไป 
     ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
         ชีวิตได ้

 ดีขึ้นไป 

     ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีในสารสนเทศ และแาล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ดีขึ้นไป 
     ๓) มีการบริาารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีขึ้นไป 
     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน      ดีขึ้นไป 
     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใา้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู้ 

 ดีขึ้นไป 

 

หมำยเหตุ 
  

 การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าานดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

เกณฑ์ ตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 –  89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 –  79.99 3 ระดับดี 
60.00 –  69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 –  59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ทีม่า ต าแาน่ง 
1 นายสมศักดิ์  บัวป้อม ผู้แทนองค์กรชุมชน ประธานกรรมการ 
2 นายนวล  ป้อมทุ่ง ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
3 นายละมัย  ปานทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4 นายไพโรจน์  สังข์ทุ่ง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
5 นางขนิษฐา  ข าทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6 นายสอาด  รักป้อม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 พระอธิการบรรเทิง  เขมรโต ผู้แทนพระสงฆ์ กรรมการ 
8 นางเพจญศรี  พัดทุ่ง ผู้แทนครู กรรมการ 
9 นายวสันต์  บัวาลวง ผู้บริาารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 ๑. นายสมศักดิ์  บัวป้อม  ประธานกรรมการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวสันต์  บวัาลวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสระลอย               รองประธาน 
 3. นางสาวกรรณิกา  กลั่นเรือง ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย            กรรมการ 
 4. นางสาวศิริวรรณ  ช้างงาม ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย                       กรรมการ 
 5. นางไพริน  สอนทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย                 กรรมการ 
 6. นายบุญมี  พัดทุ่ง  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านนาสระลอย           กรรมการ 
 7. นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง  เจ้าาน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสระลอย    กรรมการ 
 8. นางเพจญศรี   พัดทุ่ง          ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย                กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ      ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวอารียา  นกเท่ียง      ครูโรงเรียนบ้านนาสระลอย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 


