
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

ค ำน ำ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาคนซึ่งเปนเปาหมายสําคัญที่สุดที่ผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายคือมาตรฐาน

ที่สถานศึกษากําหนด และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น(acc๐untability) โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

ไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2562 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศ

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําให เกิดความ

มั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่ง

มาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวาผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

 

 
  

 

                           
                                                                            (นายรัฐพล   โพธิ์แก้ว) 

                                                 ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สำรบัญ 
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1.1 จุดเด่นของสถานศึกษา       1  
1.2 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา      2 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      13 
3.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  13 
     ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
3.2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 16 
      สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ภำคผนวก          22 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 



 

 

 

 

 

- ค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ภาพกิจกรรมในสถานศึกษา     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

          โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2 ตําบลศรีคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรสาย
บริหาร 1 คน บุคลากรครู 17 คน นักเรียน จํานวน 187 คน ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มี 2 ระดับ คือ 
          1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ สังคมและสติปัญญา 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

              1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ  55.04 
          2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2 ระดับ 
              2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
                    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก                                    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ              มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ        มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
              2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

  1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  
              จากผลการดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาข้างต้น โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาจะนําข้อบกพร่องจุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป 

กำรด ำเนินโครงกำรและแนวทำงพัฒนำ 
          จุดเด่นของสถำนศึกษำ 

1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
            1.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
            1.2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้ 
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าปี 2561 คือ วิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าปี 2561 คือ วิชาภาษาไทย 

ส่วนที่ 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 



 

 

 

 

           1.3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ 
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติการะเบียบ
ของสังคม 
 
2.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
       2.1) ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ มีหลักการบริหารโดยใช้หลักการพ้ืนฐานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมี
วิสัยทัศนก์ว้างไกลในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความ
ตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทในการจัดการศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
           2.2) ผู้บริหารมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2.3) โรงเรียนมีการดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาครอบคลุมด้านวิชาการ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4) ด้านครูและบุคลากร จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

2.5) จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
2.6) จัดระบบด้านข้อมูลสาระสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
3.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     3.1) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และการคิดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
              3.2) ครูมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการ
จัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น             
              3.3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
              3.4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
    3.5) ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 



 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและ 

ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
5. ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1–ป.3ให้สามารถนําเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
6.ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นป. 4-6 และ ม.1–ม.3 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็น

ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
7. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและ
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

8. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

9. ครูควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ให้กับนักเรียน 
         10. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง  

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

2) การส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําการ วิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผล  

การนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อโรงเรียน ศรีคีรีมาศวิทยา   ที่อยู่ หมู่ 2 ตําบลศรีคีรีมาศวิทยา อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

   สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     

   โทรศัพท ์086-5917119   โทรสาร      -          Website             -   

   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายรัฐพล    โพธิ์แก้ว  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 

ดํารงตําแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  29 มกราคม  2562 ถึงปัจจุบัน.เป็นเวลา  1 ปี  2  เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลศรีคีรีมาศ  อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  เปิดทําการสอนเมื่อ

วันที่  6  มิถุนายน 2465  เดิมชื่อ  “ โรงเรียนวัดศรีคีรีสุวรรณำรำม “  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน เปิดทํา

การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และในปี  2512 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการสร้าง อาคารเรียนให้ 

1 หลังเป็นแบบ 008  ปี  2518 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ ฉ 1 อีก  1  หลัง จํานวน  5 ห้อง เป็น

เงิน 3189,000 บาท ปี 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1 หลัง เป็นเงิน  360,000 บาท  ปี 

2531 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2-28 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  จํานวน 9 

ห้องเรียน ปี  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 2/28 อีก 1 หลัง ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า

ที่ถูกไฟไหม้ เป็นเงิน 3,200,000 บาท 

       ในปีการศึกษา 2525 เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา  ตําบล

ศรีคีรีมาศ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รหัสไปรษณีย์  64160   

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  

  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้ ตําบลศรีคีรีมาศมีหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่บ้าน ขึ้นอยู่

กับอําเภอคีรีมาศ  

ทิศเหนือ  จรด ตําบลนาเชิงคีรี 

ทิศใต้        จรด ตําบลหนองจิก 

ทิศตะวันออก     จรด ตําบลโตนดและตําบลสามพวง 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูขั้นพ้ืนฐำน 



 

 

 

 

ทิศตะวันตก       จรด ตําบลน้ําพุ 

มีประชากรประมาณ  5,309  คน (ข้อมูล 1 เมษายน 2563 ) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเกิดใน

ท้องถิ่น  มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติผสมผสานกลมกลืนกันไปในปัจจุบันมี

สําเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นชัดเจน ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีทําขวัญผึ้ง ประเพณีบวชพระ ประเพณีแต่งงาน ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ สภาพทั่วไปของชุมชนโดยมากอยู่ใน

ฐานะยากจนถึงปานกลาง  รายได้ครอบครัวจะแตกต่างกันตามอาชีพ  เช่น อำชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การทํานา การ

ทําไร่ ปลูกผักสวนครัว มีรายได้ไม่แน่นอนเพราะ ยังประสบปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา 

อำชีพค้ำขำย   เป็นอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ขายของชํา อาหารและเครื่องดื่ม 

อำชีพจักสำน  ได้แก ่การสานตะกร้า ลอบดักปลา เฝือกดักปลา ดักแห เครื่องมือหาปลา  

อำชีพรับจ้ำง   ได้แก่ การก่อสร้าง งานร้านอาหาร งานรับจ้างขับรถ งานรับจ้างทั่วไป 

อำชีพเลี้ยงหมู ได้แก่ เลี้ยงหลังบ้าน 

อำชีพเลี้ยงวัว  ได้แก่ เลี้ยงโคขุน เลี้ยงวัวฝูงเพาะลูก 

อำชีพประมง   ได้แก่ ดักลอบ ทอดแห ลงเบ็ด ยกยอ 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 13 - 1 3 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ ม.3 ปวส. ประกำศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ปีการศึกษา
2562 

1 - - 16 1 - 

3) วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
1 1 5 7 - - 

 



 

 

 

 

4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำชำวิชำ จ ำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดำห์) 
บริหำรกำรศึกษำ 1 24 
คณิตศำสตร ์ 1 24 
วิทยำศำสตร์ 3 24 
ภำษำไทย 1 24 
ภำษำอังกฤษ - - 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 24 
ปฐมวัย - - 
ประถมศึกษำ 2 24 
พลศึกษำ 4 24 
แนะแนว 2 24 
พัฒนำเด็กและครอบครัว - - 

รวม 15 360 
 

1.3  ข้อมูลนักเรียน  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2562  รวม 187 คน 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 8 9 17  
อ.3 1 11 6 17  
รวม 2 19 15 34  
ป.1 1 15 8 23  
ป.2 1 9 13 22  
ป.3 1 8 9 17  
ป.4 1 8 14 22  
ป.5 1 12 11 23  
ป.6 1 5 10 15  
รวม 6 57 65 122  
ม.1 1 14 0 14  
ม.2 1 6 4 10  
ม.3 1 6 1 7  
รวม 3 26 5 31  



 

 

 

 

รวมทั้งหมด 11 102 85 187  
 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน ระดับคุณภำพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้ำนร่ำงกำย 17 17 - - 

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 17 17 - - 

ด้ำนสังคม 17 17 - - 

ด้ำนสติปัญญำ 17 16 1 - 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน ระดับคุณภำพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้ำนร่ำงกำย 17 17 - - 

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 17 17 - - 

ด้ำนสังคม 17 17 - - 

ด้ำนสติปัญญำ 17 16 1 - 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับสถำนศึกษำ แต่ละรำยวิชำ 

ในระดับผลกำรเรียน 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ  2562 

วิชำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 10 10 7 21 13 15 7 8 0 59.48 
คณิตศาสตร์ 9 9 7 14 20 15 6 1 0 52.94 
วิทยาศาสตร์ 0 6 8 20 19 4 0 0 0 37.25 
สังคมศึกษา 22 14 11 12 19 15 7 4 2 69.28 
ประวัติศาสตร์ 5 11 4 13 4 5 6 6 3 37.25 
ศิลปะ ดนตรี 19 10 13 15 20 15 7 6 6 72.54 
การงานฯ 14 18 14 18 23 14 5 6 6 77.12 



 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ 4 9 6 6 8 2 5 3 6 32.02 
สุขศึกษา 23 18 16 15 14 14 10 4 3 76.47 
หน้าที่พลเมือง 21 22 16 16 23 15 7 9 5 87.58 
คณิตศาสตร์  
(เพ่ิมเติม) 

- - - - - - 1 6 6 41.93 

ภาษาต่างประเทศ 
(เพ่ิมเติม) 

- - - - - - 5 4 6 48.38 

วิทยาการคํานวณ - - - - - - 0 0 0 0.00 
คอมพิวเตอร์ - - - - 19 14 11 4 6 78.26 
จีน - - - - - - - - - - 
รวมจ ำนวน 127 127 102 150 182 128 77 61 49 55.04 

 
1.5 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 63.97 73.61 68.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

23 63.97 23 73.61 23 68.79 
จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำรับกำรประเมินและน ำมำคิดคะแนน 

         1.  การอ่านออกเสียง    23  คน 
         2.  การอ่านรู้เรื่อง        23  คน 
         3.  รวม 2 สมรรถนะ    23  คน   

 

 



 

 

 

 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน 
ระดับโรงเรียน - - - - 
ระดับเขตพ้ืนที่ - - - - 
ระดับจังหวัด - - - - 
ระดับประเทศ - - - - 

       

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2561 - 2562 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 
 2560 

ปีกำรศึกษำ 
 2561 

ปีกำรศึกษำ 
 2562 

ผลต่ำง 
2560-2561 

ผลต่ำง 
2561-2562 

ด้านภาษา 46.21 47.57 - +1.36 - 
ด้านคํานวณ 31.80 48.42 - +16.62 - 
ด้านเหตุผล 41.61 43.85 - +2.24 - 
รวมควำมสำมำรถ
ทั้ง 3 ด้ำน 

39.87 139.84 - +20.22 - 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน ( O– NET ) ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ยรวม  
4 วิชำ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.87 27.31 27.69 24.23 30.53 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 32.13 37.24 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 37.59 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 36.67 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2561- 2562  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 



 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562    ผลต่ำง 
2560-2561 

   ผลต่ำง 
2561-2562 

ภาษาไทย 41.48 38.82 42.87 -2.66 +4.05 
คณิตศาสตร์ 28.16 24.79 27.31 -3.37 +2.52 
วิทยาศาสตร์ 31.68 31.35 27.69 -0.33 -3.66 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.00 28.13 24.23 +3.13 -3.90 

 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET )  ปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 15 3 20.00 
คณิตศาสตร์ 15 1 6.67 
วิทยาศาสตร์ 15 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

15 0 0.00 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน ( O – NET ) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เฉลี่ยรวม  
4 วิชำ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 44.00 8.00 23.00 22.00 24.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่ 

51.03 23.00 30.07 27.50 32.90 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 35.05 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

 

 



 

 

 

 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) 

ปีกำรศึกษำ 2561- 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 
2560-2561 

ผลต่ำง 
2561-2562 

ภาษาไทย 40.60 37.00 44.00 -3.60 +7.00 
คณิตศาสตร์ 16.80 22.00 8.00 +5.20 -14.00 
วิทยาศาสตร์ 29.20 33.25 23.00 -4.05 -10.25 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

28.00 27.25 22.00 -0.75 -5.25 

 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 7 0 0.00 
คณิตศาสตร์ 7 0 0.00 
วิทยาศาสตร์ 7 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

7 0 0.00 

 

1.6  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

      จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. 1.ห้องสมุด 17 17 23 22 17 22 23 15 14 9 6 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 17 17 23 22 17 22 23 15 14 9 6 

3. การเลี้ยงหมู 17 17 23 22 17 22 23 15 14 9 6 

4.การปลูกกล้วย 17 17 23 22 17 22 23 15 14 9 6 

5.การปลูกมะนาว 17 17 23 22 17 22 23 15 14 9 6 



 

 

 

 

 

จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร - - - - - 22 23 - - - - 
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กทม. - - - - - - - 15 14 10 6 
3. วัดศรีคีรีสุวรรณำรำม 17 17 23 22 17 22 23 15 14 10 6 
4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีคีรีมำศ 17 17 23 22 17 22 23 15 14 10 6 

 

1.7. ข้อมูลงบประมำณ 

 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 

- เงินงบประมาณ - 

- เงินนอกงบประมาณ 

   -  เงินอุดหนุน 

   - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 

473,731 

620,000 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      1,093,731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   3.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

กําหนดและศึกษามาตรฐานการศึกษาของเด็กปฐมวัย นํามาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและประชุมชี้แจงการ

ดําเนินงานตลอดจนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

สติปัญญา จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือฝึกประสบการณ์ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน จนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาและ

รับการประเมินภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ไดผ้่านการประเมิน สมศ. 3 รอบ ในปี 2549 ปี 2552 และ

ปี 2556   

3. จุดเด่น 

© ระดับชั้นปฐมวัย 

การจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ทําให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และสติปัญญา จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือฝึกประสบการณ์ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีความสุข 
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา มองเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ นําผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจําเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ จัดมวลประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เรียนรู้ด้วยแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนได้จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 2 ภาษาท้ัง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

สามารถใช้ภาษาในการสนทนาในชั้นเรียนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน คุณครูและผู้ปกครอง และผู้เรียนมีระเบียบวินัย 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทนกตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย และดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  รวมทั้งผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์       

ส่วนที่ 3   



 

 

 

 

           ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล 

ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  สามารถนําชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัด
การศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 

      ควรจัดสรรครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพทั้ง 4 ด้าน 

5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

      แผนปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ให้บริการสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับเด็ก 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาและรับการประเมินภายในผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ไดผ้่านการ

ประเมิน สมศ. 3  รอบ ในปี 2549 ปี 2552 และปี 2556   

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูเพียงพอกับชั้น

เรียนและส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง

ปลอดภัยและเพียงพอ  ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์

สําหรับครูโดยมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 

 ควรจัดสรรครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพทั้ง 4 ด้าน 

5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

แผนปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา  

 

 



 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลสร้าง

โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น การปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัส  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบตามสภาพจริงและนําผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา  เด็กมีความพร้อมและพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เต็มศักยภาพ 

3. จุดเด่น 

 เด็กมีความพร้อมด้านการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมเรื่องการกล้าแสดงออก 

5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

แผนปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา  

            ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่  1 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 

สรุปภำพรวม ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวม  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ระดับคุณภำพ  ด ี
 

1.กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีกระบวนพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยเน้นพัฒนาการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

การศึกษา มีกระบวนการวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยจัดทําเป็นโครงการในการพัฒนาผู้เรียนมีโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนมีการตรวจสอบและ

ประเมินนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมการแสดงออกอย่างมีเหตุผลมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเนื่องของ

หน่วยงานต้นสังกัดและมีโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนเพื่อพัฒนาในการอ่านออกเขียนได้ มีกิจกรรมให้

นักเรียนได้ฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ สรุปความจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็น 

การเสนอแนวความคิดจากเรื่องที่อ่าน ในการพัฒนาการคิดคํานวณโรงเรียนมีโครงการคิดคล่องคํานวณคล่องทั้ง

ห้องเรียนเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนคิดเลขเป็นโดยแต่ละดับชั้นเน้นความยากง่ายให้เหมาะสมกับวัยมีแผนการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรมมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดย

เน้นความร่วมมือของครูทุกคน ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  

Learning  Community)  และโรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน   

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการวันสําคัญทาง

ศาสนา จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการน้องเคารพพ่ีเป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ให้ความเคารพต่อกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย คือคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม โครงการ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนฝึกความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกัน  

2.ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องได้ตามมาตรฐานของ

ระดับชั้นและสามารถเขียนคํายากจากบัญชีคําพ้ืนฐานของแต่ละระดับชั้นได้ สามารถเขียนสื่อสารได้ดี มีการทํางาน



 

 

 

 

ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีการแสดงออกอย่างประชาธิปไตยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลได้

อย่างหลากหลายและเหมาะสม  วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าสิ่งใดดีและไม่ดีมีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมเหตุการณ์ข่าวสารสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สามารถนําความรู้มาใช้ในการป้องกันใน

การใช้ชีวิตผู้เรียนมีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีการออก

กําลังเล่นกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคี ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตามพ้ืนฐานของหลักสูตรที่กําหนด ผู้เรียนมี

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมมีความร่วมมือและให้ความร่วมมือในการดูแล

และรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพในกติกาข้อตกลงของงคนส่วนใหญ่ มีความเสียสละมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองาน

ส่วนรวม  

3.จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรวมในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสาร

สาธารณะ 

4,  จุดควรพัฒนำ 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทํา
ให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ 
                ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ  ดี 

1.กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

กิจกรรม โดยวิเคราะห์จากข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และจากการ

ระดมความคิดเห็นจากบุคคลากรภายในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือการกําหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ที่กําหนดไว้ มีการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา



 

 

 

 

ความต้องการในการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน พร้อมทั้ง

จัดสรรทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับความต้องการ มอบหมายงานให้มีบุคคลรับผิดชอบงาน 

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการดําเนินการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และนําผลการประเมินย้อนกลับเพ่ือ

เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

  2.ผลกำรด ำเนินงำน 

 2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีการปรับเปลี่ยนบริบทของ

โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัดกิจกรรม จัดสภาพ 

แวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ให้กระตุ้นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม

รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น

ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

และยึดแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้

สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

3.จุดเด่น 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้วิธีการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุม

แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 



 

 

 

 

เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด

การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการ

นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการวิเคราะห์

สภาพปัญหาที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม โดยวิเคราะห์จากข้อมูล

สารสนเทศ จากผลการนิเทศ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

4, จุดควรพัฒนำ 

4.1  ควรมีการจัดทําเอกสารตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลด้วย 
          4.2  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
ระดับคุณภำพ  ดี 

 

1.กระบวนกำรพัฒนำ 

ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้น
จัดทําหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนํา
ข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัด
ประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนและผู้ปกครอง รวมทั้ง
ให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมา
ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้
ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดย
เน้นทักษะการคิด เช่น การเรียนโดยใช้กระบวนการ CBL (Creativity  Based Learning) มีความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้น



 

 

 

 

เรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง ครูได้รับการอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ําเสมอเพ่ือนําความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  มีโครงการครูดีคีรีมาศที่เชิดชูเกียรติบุคลากรครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีสวัสดิการบํารุงขวัญและกําลังใจให้แก่ครู 

2.ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูนําการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็ก
อ่อน ปานกลาง และเก่ง ทําให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการ
สอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนําผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงใช้

วิธีการจากการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่องครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง

ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ

ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

4.จุดควรพัฒนำ 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทํางานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และครูควรมีการรวมกลุ่มจัดทําPLC เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ 

นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 



 

 

 

 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่  1 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดี 

สรุปภำพรวม ดี 

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวม  อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนศรีคีรีมำศวิทยำ เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ระดับคุณภำพดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของ

ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

     ๑)  เด็กมีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน ดีเลิศ 

     ๒)  เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี ดีเลิศ 

     ๓)  ดูแลสุขภำพอนำมัยส่วนตน ดีเลิศ 

     ๔)  ปฏิบัติตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย ดีเลิศ 

     ๕)  หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยที่เสี่ยงอันตรำย ดีเลิศ 

๑.๒  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ระดับคุณภำพดีเลิศ 

     ๑)  เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เหมำะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ  ดีเลิศ 

     ๒)  รู้จักอดทนในกำรรอคอย ดีเลิศ 

     ๓)  ยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถผลงำนของตนเองและผู้อ่ืน ดีเลิศ 

     ๔)  มีจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดี ดีเลิศ 

     ๕)  มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ระดับคุณภำพดีเลิศ 

     ๑)  ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน เลิศ 

     ๒)  มีวินัยในตนเอง ดีเลิศ 

     ๓)  มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ดีเลิศ 

     ๔)  มีมำรยำทยำมวัฒนธรรมไทย ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ

ควำมรู้ได้ 

ระดับคุณภำพดีเลิศ 

     ๑)  เด็กสนทนำโต้ตอบ  และเล่ำเรื่องได้ ดีเลิศ 



 

 

 

 

     ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด ดีเลิศ 

     ๓)  สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร ระดับคุณภำพดีเลิศ 

     ๑)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

     ๒)  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ดีเลิศ 

     ๓)  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ดีเลิศ 

     ๔)  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

     ๕)  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด

ประสบกำรณ์ 

ดีเลิศ 

     ๖)  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพดีเลิศ 

     ๑)  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ดีเลิศ 

     ๒)  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ดีเลิศ 

     ๓)  จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ดีเลิศ 

     ๔)  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 

 

 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล 

๙o.oo – ๑oo.oo ๕ ยอดเยี่ยม 

๗๕.oo – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๖o.oo – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๕o.oo – ๕๙.๙๙ ๒ ปำนกลำง 

o.oo – ๔๙.๙๙ ๑ ก ำลังพัฒนำ 



 

 

 

 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนศรีคีรีมำศวิทยำ เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพดี 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 

     ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ดี 

     ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

ดี 

     ๓)  มีควำมสำมำรในกำรสร้ำงนวัตกรรม ดี 

     ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำร ดี 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ดี 

     ๖)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ดี 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภำพดี 

     ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ดี 

     ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ดี 

     ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ดี 

     ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม ดี 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ระดับคุณภำพดี 

๒.๑  กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ดี 

๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดี 

๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสุตรสถำน

ศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดี 

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

เรียนรู้ 

ดี 



 

 

 

 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพดี 

๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในกำรด ำรงชีวิต 

ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ดี 

๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ดี 

๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร

จัดกำรเรียนรู ้

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 

 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล 

๙o.oo – ๑oo.oo ๕ ยอดเยี่ยม 

๗๕.oo – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๖o.oo – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๕o.oo – ๕๙.๙๙ ๒ ปำนกลำง 

o.oo – ๔๙.๙๙ ๑ ก ำลังพัฒนำ 


