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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพภายใน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
จัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการ
จัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและ
น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางแหลม  ทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางแหลม ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
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เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ๑๓ 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑๓ 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๖ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๘ 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑๘ 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๒๑ 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๓ 
ส่วนท่ี ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ                                                                                                                       ๒๕ 
ภาคผนวก   ๒๗ 

สารบัญ 
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 โรงเรียนบ้านยางแหลม  ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพ 

มีผลการด าเนินงานดังนี ้

   ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

๑.๑ มาตรฐานการศึกษา  : ดีเลิศ 

๑.๒ หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน 

ด้านคุณภาพเด็ก  สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรและมี
แผนงาน โครงการ   กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างดีเลิศ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี จิตใจ อารมณ์ สังคม และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ผ่านเกณฑ์เต็ม๑๐๐
เปอร์เซ็นต์  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนได้ส่ง
บุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ส่งผล
ให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง มีกระบวนการพฒันาผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้มาตรฐานการศึกษา 

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้กับเด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดย
ความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยเพิ่มขึ้น 

           แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

  แผนการพัฒนาท่ี ๑  กิจกรรมส่งเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยอดเย่ียม  การมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างยอดเย่ียม 

แผนการพัฒนาท่ี ๒  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี    

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

แผนการพัฒนาท่ี ๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยเพิ่มข้ึน 
 

   ๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๑ มาตรฐานการศึกษา  : ดีเลิศ 

๒.๒ หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสาร
ได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 
Test :RT) มีผลการประเมินรวม ๒ สมรรถนะ ร้อยละ ๘๗.๕๐ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษา
ปีที ๖  มีผลการประเมินอ่านออกเขียนได้สูงกวา่เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทุกระดับช้ัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีเกรดเฉล่ียแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ 
๓ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คุณธรรมอัตลักษณ์  มีวินัย ใจพอเพียงเคียงคู่ความรับผิดชอบ 
มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐  ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีสนใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือในเรื่องวิจัยในช้ันเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
มีระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ได้ทุกช้ันเรียน จัดท าเว็บไซต์โรงเรียน Website http://school.obec.go.th/yanglham/   
https://www.facebook.com/banyanglha   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายข้ึน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน

https://www.facebook.com/banyanglha%20%20%20เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน


๖ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

แผนการพัฒนาท่ี ๑  ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๔ – ป.๕ ยังต้องเร่งพฒันาด้านการเรียนการสอน คณิตศาสตร์
วิชาสังคมฯให้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ขาดบุคลากรวิชาสังคม ต้องพัฒนาอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนาท่ี ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
          แผนการพัฒนาท่ี ๓   ให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

  ช่ือโรงเรียนบ้านยางแหลม  ท่ีอยู่ หมู่ ๔ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์ ๐๕๕๖๒๗๑๑๘      

Website http://school.obec.go.th/yanglham/   https://www.facebook.com/banyanglham 

เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล ๒ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๖ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา 

เขตพื้นท่ีบริการ หมู่ท่ี ๔ และ ๑๕ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   

ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ   นายอภิรักษ์  สาบุ่ง  วุฒิการศึกษา  กศ.ม  สาขา การบริหารการศึกษา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านยางแหลม สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีนายเกตุ นาโตนด เป็นผู้ริเริ่ม พร้อมด้วยราษฎรท า

การก่อสร้าง เปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ มีนักเรียนท่ีโอนมาจากโรงเรียนบ้านวงั

ชุมแสง ท้ังหมด ๕๕ คน เปิดท าการสอน ช้ัน ป.๑ – ช้ัน ป.๔ มีนายฟู ทองงาม เป็นครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ ๔ ไร่ 

๒ งาน ๗๔ ตารางวา นายอรุณ พุ่มสวัสด์ิ นายอ าเภอขณะนั้น ได้น าปูนซีเมนต์ท่ีเหลือจากการสร้างโรงเรียนบ้าน

หนองจิก จ านวน ๒๐ ถุง มามอบให้ ราษฎรจึงได้ร่วมมือกัน จัดหาไม้ อุปกรณ์ต่างๆยกเป็นอาคารถาวร ท าการยก

เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐ (วันศุกร์ ขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๑) จัดสร้างเป็นอาคารแบบ ๐๐๔ ต่อมาทางราชการ

ได้ให้เงินสมทบ ท าการจัดซื้อสังกะสี จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จัดสร้างเป็นอาคาร ๒ ช้ัน ๖ 

ห้องเรียน จัดสร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ต่อมาได้งบประมาณท าการท าการตีฝ้าด้วยกระเบ้ืองแผ่นเรียนเสร็จ

เรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน 

รายนามผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และปัจจุบัน 
๑.นายฟู  ทองงาม   ๑ พ.ค. ๒๕๐๐  -  ๑๘  พ.ค. ๒๕๒๑ 
๒.นายประสิทธ์  ศรีวัฒนพันธ ์ ๑๘ พ.ค. ๒๕๒๑ –  ๒๗  ก.ย. ๒๕๒๒ 
๓.นายจรัญ  โชตึก   ๙ พ.ค.  ๒๕๒๒  -  ๑๔  มิ.ย. ๒๕๒๕ 
๔.นายจ าลอง  วีระวัฒนาพงษ ์ ๑ ส.ค. ๒๕๒๕  -  ๑๐  มิ.ย. ๒๕๒๗ 
๕.นายปัญญา  เรืองฤทธ์   ๑๐  มิ.ย. ๒๕๒๗ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๓๐ 
๖.นายทมิฬ  อินทร์มา   ๑ ก.ค. ๒๕๓๐ – ๒๕  มี.ค. ๒๕๓๖ 
๗.นายวิศิษฎ์  ยอดฉาย   ๒๕  มี.ค. ๒๕๓๖ – ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๑ 
๘.นายประทม  ปานนา   ๑๓  พ.ย. ๒๕๔๑ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ 
๙.นายอภิรักษ์  สาบุ่ง     ๑  มี.ค. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

http://school.obec.go.th/yanglham/
https://www.facebook.com/banyanglham


๘ 
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 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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๑.อาคารเรียน1     ๒.อาคารเรียน๒               
๓.โรงอาหาร                               ๔.โรงเก็บของ 
๕.ท่ีจอดรถจักรยาน     ๖.โรงครัว            
๗.ห้องน้ าครู      ๘.ท่ีจอดรถยนต์ 
๙.ห้องส้วมนักเรียน(สปช.๖๐๑/๒๖)  ๑๐.ห้องส้วมนักเรียน(องค์การฯ) 
๑๑.บ้านพักครู     ๑๒.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ไม่ใช้งาน) 
๑๓.อาคารอเนกประสงค์    ๑๔.สนามเด็กเล่น 
๑๕.สนามฟุตบอล    ๑๖.สนามตะกร้อ 
๑๗.เตาก าจัดขยะ    ๑๘.สนามวอลเลย์บอล 
๑๙.พระพุทธรูป     ๒๐.เสาธง                                 ๒๑. ศาลา 
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๙ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนแบบชนบทมี ประชากรประมาณ  ๑๑๒๕ คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ชุมชนท่ีอยู่อาศัย  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  การเกษตร ท านาท าไร่  

เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ    ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น ท่ี

รู้จักโดยท่ัวไป  คือ  ประเพณี สงกรานต์วันผู้สูงอายุ   

          ๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖    ประกอบอาชีพการเกษตร        (คิด

เป็นร้อยละ)  ๕๐   นับถือศาสนาพุทธ     (คิดเป็นร้อยละ)  ๑๐๐   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ีย ต่อ

ครอบครัว ต่อปี   ๒๐,๐๐๐  บาท     จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   ๔   คน               

         ๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารและครูเป็นคน

ในพื้นท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ โดยเชิญประชุมผู้ปกครอง แจ้งผ่านหอกระจาย

ข่าวประจ าหมู่บ้าน  และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและแกนน าชุมชนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

อยู่เสมอ และมีการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้อาคารสถานท่ีในการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือชุมชนด้านวิชาการการจัดพิมพ์เอกสารและโรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกันในการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์ทุกปีรวมท้ังทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการหางบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน   การ

ปรับปรุงสนามสร้างห้องน้ าห้องส้วมและโรงอาหาร จัดให้มีส่ือและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง 

/ท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นายอภิรักษ์  สาบุ่ง ๓๖ ๘ ผอ. กศ.ม บริหารฯ -  

๒ นางวิชชุดา ศิริวงศ์ ฯ ๕๘ ๓๔ ครู ค.บ. สังคมฯ ป.๒ 3 

๓ นายธ ารง ไชยอินถา ๕๗ ๒๖ ครู ค.บ. ภาษาไทย ป.๕ 3 

๔ นางรัตนา เอ่ียมส าอางค์ ๕๖ ๓๓ ครู กศ.บ ประถมฯ ป.๖ 3 

๕ นางสุฑารัตน์  แก้ววิเชียร ๓๗ ๑ 

๓ เดือน 
ครู กศ.บ ปฐมวัย อ.๓ ๒ 

๖ นางสาวอนุสรา  ทับปะนานนท ์ ๒๘ ๒ เดือน ครู คบ. ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๑ 

  

     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    ๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน (ป)ี 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวเวทิตา ปาระมะ ๒๘ ๕ คบ. การอนุบาล ช้ัน ป.๒ งบอุดหนุนรายหัว 

๒ นางสาวรติพร  พวงทอง ๓๐ ๕ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบอุดหนุนรายหัว 

๓ นางสาวกมลวรรณ ดีจาด ๒๖ ๔ คบ. คณิตศาสตร์ ช้ัน ป.๔ งบอุดหนุนรายหัว 

๔ นางสาวเขมชุดา  เพ่ิมพูล ๒๖ ๔ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ งบ สพท. 

๕ นางสาวพัดชา  เกตุเนียม ๔๕ ๑๑ คบ. การประถม - ธุรการ 
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ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา   ๒๕๖๒  รวม ๘๑  คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 
อ.๓ ๑ ๕ ๑ ๖ ๖ 
รวม ๒ ๙ ๕ ๑๔ ๑๔ 
ป.๑ ๑ ๑๓ ๔ ๑๗ ๑๗ 
ป.๒ ๑ ๔ ๕ ๙ ๙ 
ป.๓ ๑ ๖ ๕ ๑๑ ๑๑ 
ป.๔ ๑ ๖ ๕ ๑๑ ๑๑ 
ป.๕ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 
ป.๖ ๑ ๔ ๗ ๑๑ ๑๑ 
รวม ๖ ๓๗ ๓๐ ๖๗ ๖๗ 

รวมทั้งหมด ๘ ๓๗ ๓๐ ๘๑ ๘๑ 
 

 

๒.๑.๔ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
ด้านร่างกาย ๘ ๘ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๘ ๘ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๘ ๘ ๐ ๐ 
ด้านสติปัญญา ๘ ๘ ๐ ๐ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย ๖ ๖ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๖ ๖ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๖ ๖ ๐ ๐ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ ๓ ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖  
 
 
รวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียน ๑๗ คน ๙ คน ๑๑ คน ๑๑ คน ๘ คน ๑๑ คน 

 
 

รายวิชา 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นเ
กร

ด 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย ๗ ๔๒ ๘ ๘๙ ๓ ๒๗ ๕ ๔๕ ๖ ๗๕ ๑๑ ๑๐๐ ๖๓.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๙ ๕๓ ๙ ๑๐๐ ๔ ๓๖ ๕ ๔๕ ๕ ๖๓ ๑๑ ๑๐๐ ๖๖.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐ ๕๙ ๘ ๘๙ ๙ ๘๒ ๖ ๕๕ ๕ ๖๓ ๘ ๗๓ ๗๐.๑๗ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๒ ๗๑ ๙ ๑๐๐ ๗ ๖๔ ๖ ๕๕ ๕ ๖๓ ๑๑ ๑๐๐ ๗๕.๕๐ 

ประวัติศาสตร์ ๘ ๔๗ ๕ ๕๖ ๗ ๖๔ ๖ ๕๕ ๔ ๕๐ ๑๑ ๑๐๐ ๖๒.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ ๖๕ ๗ ๗๘ ๘ ๗๓ ๗ ๖๔ ๗ ๘๘ ๑๑ ๑๐๐ ๗๘.๐๐ 

ศิลปะ ๗ ๔๑ ๗ ๗๘ ๘ ๗๓ ๕ ๔๕ ๘ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๗๒.๘๓ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๙ ๕๓ ๙ ๑๐๐ ๗ ๖๔ ๘ ๗๓ ๖ ๗๕ ๑๑ ๑๐๐ ๗๗.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ ๘ ๔๗ ๕ ๕๖ ๙ ๘๒ ๔ ๓๖ ๗ ๘๘ ๖ ๕๕ ๖๐.๖๗ 

หน้าที่พลเมือง ๑๐ ๕๙ ๘ ๘๙ ๖ ๕๕ ๕ ๔๕ ๖ ๗๕ ๑๑ ๑๐๐ ๗๐.๕๐ 
รวม  ๕๓๗  ๗๕๗  ๖๒๓  ๕๑๘  ๗๔๐  ๙๒๘ ๔๑๓๐ 

เฉลี่ยร้อยละ  ๕๔  ๗๖  ๖๒  ๕๑  ๗๔  ๙๓ ๖๘.๓๓ 

 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๓.๙๖ ๖๙.๐๐ ๖๑.๔๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๗๒.๕๓ ๗๔.๖๐ ๗๓.๕๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

 



๑๓ 
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  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑๓ ๘๑.๒๕ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
       
จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        ๑.  การอ่านออกเสียง ..........๑๖................คน 
        ๒.  การอ่านรู้เรื่อง  ...............๑๖...............คน 
        ๓.  รวม ๒ สมรรถนะ ...........๑๖...............คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นท่ี     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

       

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 55.06   
ด้านค านวณ 52.46   
ด้านเหตุผล 52.64   
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 53.18   

 



๑๔ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๕๕ ๓๘.๗๗ ๕๖.๒๗ ๒๗.๒๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๓๓.๖๙ ๓๔.๕๔ ๔๘.๖๑ ๓๑.๗๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๔๙.๕๕ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๔๗.๙๕ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๔๙.๐๗ ๓๔.๔๒ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๕๗.๗๐ ๕๖.๒๗ - ๑.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๓.๐๐ ๓๙.๕๕ - ๑๓.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๗.๘๐ ๓๘.๗๗ - ๙.๐๓ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๘.๕๐ ๒๗.๒๗ - ๒๑.๒๓ 

 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๑ ๘ ๗๒.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

๑๑ - - 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ห้องสมุด ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๓. ห้องวิทยาศาสตร์ ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๔. ห้องสหกรณ์ ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๕. ห้องประชาธิปไตย ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๒.บ่อเล้ียงปลา ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๓.ไร่นาสวนผสม ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 
๔.อู่ซ่อมรถไถนายสมควร ๘ ๖ ๑๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๑ 

 

ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 

- เงินงบประมาณ 2,621,280 

- เงินนอกงบประมาณ 339,047 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      2,960,327 
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มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ๓  มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา       :          ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  :  ......ดีเลิศ...... 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็ก
ด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ   ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียน โดย
การจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดย
การใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



๑๗ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

 ๒. ผลการด าเนินงาน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ ๑๐๐ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

-    เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

-   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  
๓.จุดเด่น 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

 
๔.จุดควรพัฒนา 

-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
-โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
-โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
-โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 



๑๘ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  :........ดีเลิศ...... 
 

๑.กระบวนการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านยางแหลม ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
เด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านยางแหลม มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
กับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ า
ห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย   

 
๓.จุดเด่น 

ครู มีประสบการณ์และ เอกทางการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกอนุบาล ท้ัง๒ต าแหน่งเด็ก ครูพี่เล้ียงท่ีผ่าน
การอบรม ๑ต าแหน่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา เด็กมีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

 



๑๙ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

๔.จุดควรพัฒนา 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 
๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
       -โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
       -โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  :.........ดีเลิศ...... 
 

๑.กระบวนการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์

จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   

มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ

เรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน

ร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ัง

กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึก

ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   

เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 

โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  

และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจ

ให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและ

กัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 

ให้แก่เด็กนักเรียน 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ

ตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีส่ือการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมิน

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ

วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

๓.จุดเด่น 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

๔.จุดควรพัฒนา 
- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

   - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 

๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพภาพผู้เรียน 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมวันส าคัญ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓  มาตรฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :.....ดีเลิศ.... 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กจิกรรม

ทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนระดับช้ัน ป.๑- ป.๖ อ่านและท า

แบบทดสอบตามโครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง    มีการตรวจแบบทดสอบโดยครูประจ าวิชาแต่ละระดับช้ันเดือน

ละ ๑ ครั้งหากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดให้มีซ่อมเสริม ท าบันทึกการอ่านและมีการตรวจบันทึกจาก

ครูผู้สอนทุกสัปดาห์กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียน

สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด 

วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 

ประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ใน

รูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการ พร้อมท้ังพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม

ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มี โครงการกิจกรรมวันส าคัญ   โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

โครงการเศรษกิจพอเพียง  นอกจากนี้ได้ส่งเสรมิให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ส่งผลให้

นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จัดให้มีโครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมสถานศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต 
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น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกนัวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับ

ภูมิปัญญาในชุมชน  

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รู้จักการวางแผนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีแล้ว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี และสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๖มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
และเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนเรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถงึโทษและพิษภัยของ
ส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม  
 
๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้ 

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

ผล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test 

:RT) มีผลการประเมินรวม ๒ สมรรถนะ ร้อยละ ๘๗.๕๐ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีที ๖  

มีผลการประเมินอ่านออกเขียนได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทุกระดับช้ัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา มีเกรดเฉล่ียแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ ๓ วิชา 



๒๓ 
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 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ยิ้มไหว้ ทักทายสวัสดี”  เป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวบริการต่างๆ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๔ – ป.๕ ยังต้องเร่งพฒันาด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสังคมฯให้มี
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ขาดบุคลากรวิชาสังคม ต้องพัฒนาอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑.พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๓. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๔. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ

เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  :.....ดีเลิศ...... 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  มีหัวหน้ากลุ่มงาน  เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
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ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
          ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑.มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

๒.โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๓. โครงการพัฒนาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔.โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :.....ดีเลิศ...... 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มีการ บูรณา
การภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมท้ังให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้
ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตาม
ความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานมีโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  มีสวัสดิการบ ารุงขวัญ
และก าลังใจให้แก่ครู 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนนิงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และ
เก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้
ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีและน าภมูิปัญญาท้องถ่ิน
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผูเ้รียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหน้ักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเร่ืองนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังพัฒนาในเร่ืองหลักสูตรโดยการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ
ท้องถ่ินให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ย่ิงข้ึน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จกัประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 
๕.แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๓. โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
๔. โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
๕. กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง       
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test :RT) มีผลการประเมินรวม ๒ 
สมรรถนะ ร้อยละ ๘๗.๕๐ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีที ๖  มีผลการประเมิน
อ่านออกเขียนได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในทุกระดับช้ัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีเกรดเฉล่ีย
แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๘๓ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ มีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ ๓ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 

     ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๔ – ป.๕ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ 
วิชาสังคมฯให้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ขาด
บุคลากรวิชาสังคม ต้องพัฒนาอบรมเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๒.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
     สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ

       ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
       ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
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ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
๓.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
     ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน  

     ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยใน
เรื่องนวัตกรรม เพื่อพฒันาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังพฒันาในเรื่อง
หลักสูตรโดยการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

 

 

 

การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ให้ได้ระดับดีมาก 

ท้ังนี้ สถานศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน    

  
 

        

ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรอัตราจ้างในการสอนแต่ละสาระวิชาท่ีขาดแคลน 

โดยงบประมาณรายหัว งบประมาณจากการบริจาค 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

      

  

        ประกาศโรงเรียนบ้านยางแหลม 
    เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้ 
สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านยางเมือง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙  
(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางแหลม ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  



๓๑ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

โรงเรียนบ้านยางแหลม  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

         
 

                                   (นายอภิรักษ์  สาบุ่ง) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๒ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

                              
             
 
 

แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
โรงเรียน บ้านยางแหลม 

ท่ีอยู่  หมู่ ๔   ต าบล โตนด   อ าเภอ คีรีมาศ    จังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มโรงเรียน   เพชรคีรี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

เข้าประเมินเมื่อวันท่ี ๒๕  เดือน   มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ลงชื่อ ...............................................................ประธานคณะกรรมการ 
( นายอภิรักษ์  สาบุ่ง ) 

                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม 
 

  ลงชื่อ .................................................................กรรมการประเมิน 
        ( นายธ ารง   ไชยอินถา ) 
   ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนบ้านยางแหลม 

 
ลงชื่อ ..............................................................กรรมการและเลขานุการ 

      ( นางสุฑารัตน์  แก้ววิเชียร ) 
 ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนบ้านยางแหลม 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

๔.๐๑ – ๔.๕๐ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๔    ร้อยละ๘๐      

ดีเลิศ ขึ้นไป 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณ์ได้ 
 ๔    ร้อยละ๘๐      

ดีเลิศ ขึ้นไป 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสังคม 
 ๔    ร้อยละ๐๘      

ดีเลิศ ขึ้นไป 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ 
 ๔    ร้อยละ๘๐      

ดีเลิศ ขึ้นไป 
รวมท้ังหมด  ๑๒     

เฉล่ีย ๔.๐  
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๔.๐๑ – ๔.๕๐ 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

๕     ดีเลิศ 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕     ยอดเย่ียม 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ๔    ยอดเย่ียม 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
 ๔    ดีเลิศ 

 
๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๔    ดีเลิศ 

 
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม 
 ๔    ดีเลิศ 

 
รวมท้ังหมด ๑๐ ๑๖     

เฉล่ีย ๔.๓  
 
 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 



๓๔ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑  

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๔.๐๑ – ๔.๕๐ 

๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล                  
เต็มศักยภาพ 

 ๔    ร้อยละ๘๐      
ดีเลิศ ขึ้นไป 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นปฏิบัติอย่างมีความสุข  ๔    ร้อยละ๘๐      
ดีเลิศ ขึ้นไป 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

๕     ร้อยละ๘๐      
ดีเลิศ ขึ้นไป 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 ๔    ร้อยละ๘๐      
ดีเลิศ ขึ้นไป 

รวมท้ังหมด ๕ ๑
๒ 

    

เฉล่ีย ๔.๒๕  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

ผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน โดยภาพรวม 

ท่ี มาตรฐาน  
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ คุณภาพของเด็ก  ๔.๐    

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔.๓    

๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ๔.๒๕    

รวม  ๑๒.๕๕    

เฉลี่ย ๔.๑๘ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน  ............................๔.๑๓.............................................. 
อยู่ในระดับ         ...............................ดีเลิศ.......................................... 

เกณฑ์การประเมินผล ๕ ระดับ  ความหมายเชิงปริมาณ 
ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

๑ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ก าลังพัฒนา 

๒ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปานกลาง 

๓ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี 

๔ ๓.๕๑ - ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๕ ๔.๕๑ - ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

  



๓๖ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 
 
 

 
แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

โรงเรียน บ้านยางแหลม 

ที่อยู่  หมู่ ๔   ต าบล โตนด   อ าเภอ คีรีมาศ    จังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มโรงเรียน   เพชรคีรี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

เข้าประเมินเม่ือวันที่ ๒๕  เดือน   มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ลงชื่อ ...............................................................ประธานคณะกรรมการ 
( นายอภิรักษ์  สาบุ่ง) 

                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม 
 

  ลงชื่อ .................................................................กรรมการประเมิน 
       ( นางรัตนา เอี่ยมส าอางค์ ) 
   ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนบ้านยางแหลม 

 
ลงชื่อ ..............................................................กรรมการและเลขานุการ 

   ( นางสาวอนุสรา  ทับปะนานนท์ ) 
 ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนบ้านยางแหลม 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 โรงเรียนบ้านยางแหลม ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับ ๕ 
ยอดเย่ียม 

๔.๕๑– ๕.๐๐ 
ร้อยละ80      
ยอดเย่ียม 

ขึ้นไป 
 

๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

๕     

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๔    

๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๔    
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕     
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๔    
๖. การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ๔    
รวมเฉล่ียด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ๔    
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๔    
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔    
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๔    
รวมเฉล่ียด้าน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
รวมท้ังหมด ๑๐ ๓๒    
เฉล่ีย ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๔.๐๑ – ๔.๕๐ 
 

๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๕     

๒. การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๔    
๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔    

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ๔    
๕. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔    

๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ๔    

รวมท้ังหมด ๕ ๒๐    
เฉล่ีย ๔.๑๗ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

๔.๐๑ – ๔.๕๐ 
ร้อยละ80      

ดีเลิศ 
ขึ้นไป 

 

๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 ๔    

๒. การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  

 ๔    

๓. การมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   ๔    
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
 ๔    

๕. การมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 ๔    

รวมท้ังหมด  ๒๐     
เฉล่ีย ๔.๐๐  
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ผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน โดยภาพรวม 

ท่ี มาตรฐาน  
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน  ๔.๒    

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔.๑๗    

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ๔.๐๐    

รวม  ๑๒.๒๗    

เฉลี่ย ๔ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน  ..........................๔.๐๙................................................ 
อยู่ในระดับ         ................................ดีเลิศ......................................... 

เกณฑ์การประเมินผล ๕ ระดับ  ความหมายเชิงปริมาณ 
 

ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

๑ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ก าลังพัฒนา 

๒ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปานกลาง 

๓ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี 

๔ ๓.๕๑ - ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๕ ๔.๕๑ - ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
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