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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปากแคว จ าท าขึ้นตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานคามาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาท่าอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
ผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชน) ต่อไป 

 
 
 

     (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 
              ต าแหน่ง ครู คศ.3 

                                                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
             10 เมษายน 256๓ 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       10 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน        18 
 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     30 
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา       40 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         49 
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บนัทึกการให้ความเหน็ชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา  ปกีารศกึษา  256๒ 

โรงเรียนบ้านปากแคว 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต 1 

****************************** 
    ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 13   มิถุนายน 2554  ข้อ 7(1) (2) (3) การจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในให้สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เพื่อเผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 

 คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากแคว ได้รับการรายงานการจัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกต่อไป  
 
      
         (นายวินิจ  เนียมน่วม)                  (นางสมคิด  สิทธิพงศธร)                   
 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              ต าแหน่ง ครู คศ.๓             
          31  มีนาคม   256๓       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
                        31  มีนาคม  256๓ 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
๑.  ข้อมูลพื้นฐาน 
 ช่ือโรงเรียนบ้านปากแคว หมู่ท่ี 4 ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  สภาพชุมชนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพโดยท่ัวไปอยู่ในพื้นท่ี
ราบลุ่ม น้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลาก ปัจจุบันเปิดท าการสอน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 2-ประถมศึกษาปีท่ี 6 บุลากร
รวมท้ังหมด 13 คน จ านวนนักเรียน 91 คน เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบ้านปากแควมี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 9 ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ผู้บริหารสถานศึกษา นางสมคิด  สิทธิพงศธร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว   
  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 1   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑  ปี 3 เดือน 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗6.48 ผลการ
ประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการ
ประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 36.84  
ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาไทยร้อยละ 45.14 คณิตศาสตร์ร้อยละ 28.33 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 32.06 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 27.22   
 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา เหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมขับร้องเพลงไทย เหรียญเงินระดับชาติ 
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งท่ี 6๙ จังหวัดสุโขทัย 
 
   2.  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ใช้ตารางผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้) 

 
บทสรุปของผู้บริหาร 

*สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอื่นๆ  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก ผลการประเมินระดับ ดี  โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการต่างๆ 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก/เกียรติบัตร 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สงูขึ้น 
1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
2. จัดบุคลากรให้เพียงพอกับช้ันเรียน จัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดประสบการณ์ท่ีเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการผลการประเมินระดับ ดี  โดยมีหลักฐาน เอกสาร 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
- แผนปฏิบัติการ 
- หลักสูตการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมพัฒนา 
- โครงการ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1. จัดท าหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพยงพอกับช้ันเรียน 
3. สนับสนุนให้ครูอบรมพัฒนาตนเอง 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินระดับ ดี โดยมี

หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- มุมประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการพัฒนาของเด็ก 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- บรรยากาศห้องเรียน 
- การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
จัดท าโครงการด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เช่น 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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3. โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
5. โครงการเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวนัส าคัญต่าง ๆ 
 

สรุปผลการประเมิน ระดับปฐมวัย 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
                รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน     ดี 
                อยู่ในระดับ                  ดี 
 
 

       เกณฑ์การประเมนิผล ๕ ระดับคณุภาพ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

90.00 – 100.00 5 ดีเย่ียม 
75.00 – 89.99 ๔ ดีมาก 
60.00 – 74.99 ๓ ดี 
50.00 - 59.99 ๒ พอใช้ 
0.00 – 49.99 ๑ ปรับปรุง 
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*สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินระดับ ดี  โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ 
2. เกียรติบัตรนักเรียน 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถควบคู่กันไปทุกด้าน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า ด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักค่านิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. พัฒนาผู้เรียนทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามช่วงวัย 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินระดับ ดี  โดยมีหลักฐาน 
เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์ สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี ้

1. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยน าแผนไปปฏิบัติ นิเทศ ติดตาม 
2. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
4.  
5. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
6. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 
7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1. จัดท าโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า

การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี  

โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี ้
1. โครงการและกิจกรรมโดยเน้นทักษะ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ฝึกปฏิบัติจริง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. เอกสารการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4. จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. จัดนิทรรศการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรยีน และผู้ปกครอง 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
2. เรียนรู้แบบโครงงาน พัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
1.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนบ้านปากแคว  หมู่ 4  ต าบลปากแคว    อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  โทร 055 -645920   เปิดสอน  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 8 ไร่ 24.5 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา รวม 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่
ท่ี 1, 2, และ 4 
 ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน   ช่ือ-สกุล  นางสมคิด  สิทธิพงศธร    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านปากแคว  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนีต้ั้งแต่ 1   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑  ปี 3 
เดือน 

 
 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปากแคว 
 “นักเรียนโรงเรียนบ้านปากแควมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
น าความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธ์กิจ 
 
 1.จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนวัยเรียนตามศักยภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบบริหารจัดการท่ีดีมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยเน้นการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  ICT และแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มี
ความต่อเนื่องและทันสมัย 
 
 อัตลักษณ์ 
 “สถานศึกษามุ่งส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทตามแนววิธพีุทธ 
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และการมีจิตสาธารณะ” 
  

เอกลักษณ์ 
        “ดนตรีไทยพื้นบ้าน” 
  

ปรัชญาโรงเรียน 
       “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี” 
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 ค าขวัญโรงเรียน 
 “เรียนดีมีระเบียบ เพียบคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ” 
 
 สีประจ าโรงเรียน 
 สีเทา สีแดง 
 แผนที่โรงเรียน 
 

 
       ข้อมูลอาคารสถานที่ 

- อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง 
- อาคารประกอบจ านวน 1 หลัง  
- ส้วม 1 หลัง 

 - สนามเด็กเล่น 1 สนาม    
  - สนามฟุตบอล 1 สนาม   
 - สนามฟุตซอล 1 สนาม  
 - สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรประมาณ 5,298 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก ได้แก่ แม่น้ า บ้านเรือน และโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษร์อุทิศ)  
ด้านทิศตะวันออก ได้แก่ บ้านเรือน ด้านทิศเหนือ ได้แก่ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดปากแคว) บ้านเรือน ปั้มน้ ามัน 
โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) และด้านทิศใต้ ไฟฟ้า บ้านเรือน ประปา อาชีพหลักของชุมชน คือ
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เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ บวชนาคสามัคคี 
ประเพณีลอยกระทง 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท 
จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
1. โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ

กิจกรรมวิชาการ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. มีอาคารเรียน และห้องเรียนเพียงพอ 
3. ศิษย์เก ่าบางคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีสามารถประสารงานให้การสนับสนุนได้

ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. บุคคลท่ีสมัครเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษา 
5. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีความหลากหลายท้ังในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานประกอบการอาชีพ วัฒนธรรม 

ประเพณี และบุคคล 
ข้อจ ากัด 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานยากจน การศึกษาค่อนข้างต่ า นักเรียน ประมาณร้อยละ 30 เป็นเด็กก าพร้า พ่อแม่

หย่าร้าง รอบครัวแตกแยก พ่อแม่ท างานต่างพื้นท่ี ต้องอาศัยอยู่กับญาติ 
2. สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และความถนัดตามวิชาเอก ได้แก่ ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ดนตรี –

นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ 
3. งบประมาณด้านครุภัณฑ์มีจ ากัด จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า / ช ารุดไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เล้ียงดูบุตรหลานแบบตามใจ ส่งเสริมด้านวัตถุ ความสะดวกสบายบางครั้งแสดงการปกป้องไม่

เหมาะสม 
5. มีแหล่งประกอบการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต/เกมส์ออนไลน์ในชุมชน เป็นปัญหาด้านการใช้เวลาว่างไปในทางไม่

ถูกต้องมากขึ้น 
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1.2. ข้อมูลครูและบุคลากร 
1.) ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราชกา

ร 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 
๑ นางสมคิด   สิทธิพงศธง 5๙ ๔๑ ครู คศ.3 ศษ.บ บริหาร

การศึกษา 
ทุกกลุ่มสาระฯ ช้ัน 
ป...6 

๑๘ 

๒ นางสาวสกุลเพชร  ทอง
งาม 
 

๒๙ ๕ ครู คศ.1 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระฯ ช้ัน 
ป...4 

๒๗ 

๓ นางสาวศิริรัตน์  เดชะ
อังกูร 

๔๐ ๔ ครู คศ.1 กศ.ม หลักสูตรและ
การสอน 

ทุกกลุ่มสาระฯ ช้ัน 
ป...๓ 

๓๐ 

4 นางสาวณัฏฐา   กล่ัน
เรือง 
 

๒๔ ๒ ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล ๓ ๓๐ 

2.) พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวชฏาภรณ์  พึ่ง
กัน 
 

๔๔ ๗ คบ การศึกษาปฐมวัย ป..1  สพฐ 

 
3.) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางนิศารัตน์  บุตรเณร ๕๕ ๒๕ ศษ.บ เศรษฐศาสตร์ เด็กพิเศษทุกช้ัน
เรียน 

 สพฐ 
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4.) นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 

การท างาน (ปี) 
วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นายประธาน  พวงรอด 4๔ 1๑ ปวช. ไฟฟ้า - สพฐ 
 

5.) ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางมลฑา  อินบาง  ๓๘ ๑๔ ศศ.บ พัฒนาชุชน อนุบาล 2 งบประมาณ
โรงเรียน 

2 นายปฏิญาณ  เนียม
เอม 

๒๖ ๒ คบ.  พละศึกษา พละศึกษาทุกช้ัน
เรียน 

งบประมาณ
โรงเรียน 

 
6. ครูอื่นๆ อบต.จ้างสอน ครู อบต.เด็ก 3 ขวบ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริพร เฉียบ
แหลม 

3๙ 13 คบ. ปฐมวัย อนุบาล อบต. 

๒ นางวราภรณ์ เดชแพง 5๑ 4 ปวช. คหกรรม อนุบาล อบต. 
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1.๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 92 คน 
๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 92 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 ๗ ๕ ๑๒  

อ.3 1 ๑๐ ๕ ๑๕  

รวม 2 ๑๗ ๑๐ ๒๗  

ป.๑ 1 ๕ ๒ ๗  

ป.๒ 1 ๗ ๖ ๑๓  

ป.๓ 1 ๕ ๔ ๙  

ป.๔ 1 ๙ ๔ ๑๓  

ป.๕ 1 ๕ ๘ ๑๓  

ป.๖ 1 ๕ ๕ ๑๐  

รวม 6 ๓๖ ๒๙ ๖๕  

รวมทั้งหมด 8 ๕๓ ๓๙ ๙๒  
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1.๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา 256๒) 
จ านวนนักเรียนเรียนร่วมท้ังส้ิน 5 คน จ าแนกตามล าดับช้ัน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 ๗ ๕ ๑๒  

อ.3 1 ๑๐ ๕ ๑๕  

รวม 2 ๑๗ ๑๐ ๒๗  

ป.๑ 1 ๕ ๒ ๗  

ป.๒ 1 ๗ ๖ ๑๓  

ป.๓ 1 ๕ ๔ ๙  

ป.๔ 1 ๙ ๔ ๑๓  

ป.๕ 1 ๕ ๘ ๑๓  

ป.๖ 1 ๕ ๕ ๑๐  

รวม 6 ๓๖ ๒๙ ๖๕  

รวมทั้งหมด 8 ๕๓ ๓๙ ๙๒  

 
๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  ๘๕  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
๔)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   85     คน คิดเป็นร้อยละ 100 
๕)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 5 คน   คิดเป็นร้อยละ 5.50 
๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
๗) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
๘) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
๙) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
๑๐) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน             -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  

๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  อ.3  จ านวน  ๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
  ป.๖ จ านวน  10   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
1๒) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1:18 (แยกตามระดับ) 
๑๓) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  92  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๔) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   92 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
๑๕) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน   92  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 



17 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

๑๖) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนต่์อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  92 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๗) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 92 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๘) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 92 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 
๑๙) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 92 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

1.4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุ
ง

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง    

ประสงค์      

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา      

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด      

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                             

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของ 

                   สถานศึกษา 
     

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการ   ปฏิรูปการศึกษา 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    78.23 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานท่ี 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญในการด าเนินงาน มีการวาง
แผนการสอนซ่อมเสริมท่ีชัดเจน ก าหนดตารางเวลาของครูแต่ละคนมีการปะเมินผลรู้เรียนหลังการสอนทุกครั้งควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่น การท่องสูตรคูณ การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการในทุกระดับ จัดกิจกรรมเขียนตามค าบอก การเขียงเรียงความ การท่องค าศัพท์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท าป้ายนิเทศทางวิชาการประจ าห้องเรียน กิจกรรมต้นไม้พูดได้ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีการ
น าผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องมากเรียนมากขึ้น ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น จัดคาบเรียน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ศิลปะ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ควรใช้การสอนแบบโครงงานมากขึ้น สอนให้ครบทุกสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้ส่ือวีซีดีในเนื้อหาท่ีครูไม่ถนัด ให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     ท่ีเช่ือมโยงกับสาระท่ี
สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการทดลองปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรมีการน าข้อสอบท่ีมีความ
หลากหลายมาให้ผู้เรียนฝึกทุกวัน มีการบ้านให้อย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อน า
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมท้ังมีการจัดติวเข้มก่อนสอบ    -    
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ส่วนที่ 2  ผลของการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านปากแควจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 รวม 2๗ คน 
ครูผู้สอน 2  คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒  เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ดี  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 2๗ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 2๖ คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน  1  คน  
กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 96 สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านปากแควได้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากแคว ร้อยละ100 มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ปากแควทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพยีง มีส่วนร่วม
ในการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากแคว ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านปากแควทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากแคว ร้อยละ99 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านปากแควมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จาก
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2561  กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแคว มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช2561 และส่ือ
พระเทพฯ 60 พรรษา 
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 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรียนบ้านปากแควได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากแควได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก
กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควมีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านปากแควได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านปากแควมีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านปากแควมีการจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จาก
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควมีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียน มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควมีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมกีารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
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ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิด
บ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านปากแควได้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านปากแควได้จัด
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันใน
ช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน  

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านปากแควมีกระบวนการ  การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวัย จาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
สังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น า
ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากแควได้มีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

ระดบัปฐมวัย 
ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวัย 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 3 ดี 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1) มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  4 ดีเลิศ 
     2) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี  4 ดีเลิศ 
     3) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น ๔ ดีเลิศ 
     4) เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสาน สัมพันธ์กัน ๕ ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 3 ดี 
     1) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3 ดี 
     2) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 3 ดี 
     3) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว    4 ดีเลิศ 
     4) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 3 ดี 
     ๕) มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3 ดี 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3 ดี 
     1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4 ดีเลิศ 
     2) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 3 ดี 
     3) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  3 ดี 
     4) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้  
     เหมาะสมกับสถานการณ์   

3 ดี 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

3 ดี 

     1) ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 3 ดี 
     2) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้ 4 ดีเลิศ 
     3) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  3 ดี 
     4) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4 ดีเลิศ 
     5) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร  
    การศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  

4 ดีเลิศ 

    2) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกช้ันเรียน  3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับ แปลผล 

   3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
    หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ 
    เด็ก 

4 ดีเลิศ 

   4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
   หลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

   5) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
   ประการณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

3 ดี 

   6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
   ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3 ดี 

   7) การนิเทศติดตาม   3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 3 ดี 
   1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 4 ดีเลิศ 
   2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ  
   ประสบการณ์ตรง 

3 ดี 

   3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ี 
   พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

4 ดีเลิศ 

   4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ 
   เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

3 ดี 

   5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   3 ดี 
   ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ  
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 
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ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านปากแควมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อใน
ชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ     ต าบลปากแคว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียน โดย
การจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพือ่นๆ ได้ โดย
การใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
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 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ท้ังในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้
ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐   สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพ
ติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านปากแควได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มี
การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านปากแคว ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  
ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  
ให้มีมุมหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่อง
เล่นน้ า  เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้า
ห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
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สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติ
หรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน 
เพื่อรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การใช้ส่ือเทคโนโลยี และเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ
ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน โดยเน้นการผลิตส่ือและสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหม่ๆ ในระดับปฐมวัย             

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ัง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม  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  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรกัการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
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 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพฒันาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ ์
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
- ครูควรมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและการ

แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)     เป็นประจ าทุกเดือน 

-  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
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4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับช้ันเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการ
เรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
  
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
       -   รูปภาพกิจกรรม 
        -   ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน

ร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง 
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3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
4)  โครงการต้นกล้าคุณธรรม 

 
 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านปากแคว 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทกึน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2560 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็ก
ปฐมวัย 

 
- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ 
ด้านการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
จัดประสบการณ์ -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- กิจกรรมอบรมคูปองครู 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพื่อนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 
  

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๒ 
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

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

ภาษาไทย 5 8 4 6 8 10 68.33 
คณิตศาสตร์ 3 8 8 4 9 10 70.00 
วิทยาศาสตร์ 4 7 6 10 9 10 76.67 
สังคมศึกษา 5 9 3 7 9 10 71.67 
ประวัติศาสตร์ 5 11 2 4 11 10 71.67 
ศิลปะ  7 11 5 11 12 10 93.33 
การงานฯ - 11 5 9 9 10 73.33 
สุข/พละ 7 11 5 11 12 10 93.33 
ภาษาต่างประเทศ - 5 4 11 12 10 70.00 

รวมจ านวน 36 81 42 73 91 90 76.48 
 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 67.80 76.40 72.10 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.91 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 
แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน  
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

7 100 7 100 7 100 
      
 จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง    7   คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง        ๗   คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ    ๗   คน  

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  256๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพื้นท่ี    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  256๑ – 256๒ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
  

ผลต่าง 

ด้านภาษา 42.19   
ด้านค านวณ 27.25   
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 45.14 28.33 32.06 27.22 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 256๑- 256๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 55.45 45.14 -10.31 
คณิตศาสตร์ 34.00 28.33 -5.67 
วิทยาศาสตร์ 41.60 32.06 -9.54 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.00 27.22 +2.22 

 
 
 
 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 10 10 20 20 20 40 40 40 40 
3. บริเวณโรงเรียน (สนาม เสาธง 
    ต้นไม้  สวนหย่อม แปลงเกษตร) 

60 60 70 80 80 80 80 80 80 

4. โรงอาหาร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
5. ห้องจริยธรรม 10 10 40 40 40 10 40 10 40 
6. ห้องวิชาการ - - - 6 20 30 30 30 35 
7. ศาลพระภูมิ,พระพุทธรูปหน้า   
   โรงเรียน 

10 10 20 30 30 30 30 30 30 

8. อาคารเอนกประสงค์ 10 10 20 20 30 30 30 30 30 
9. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 15 15 30 30 40 40 40 40 40 
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จ านวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปกีารศึกษา 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.4 ป.5 ป.6 
1. สวนสัตว์ 1 1 4 4 4 4 4 4 4 
2. วัด 4 4 10 10 10 15 15 15 15 
3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 2 4 4 4 7 7 7 7 
4. สวนหลวง ร.9 1 1 2 2 2 4 4 4 4 
5 .วิทยาเขตการพลศึกษาสุโขทัย - - 2 2 2 4 4 4 4 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
7. ศูนย์การศึกษาพิเศษสุโขทัย - - 1 1 1 2 2 2 2 
8. บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ - - 1 1 1 1 1 1 1 
9. ศูนย์ฝึกช้าง จังหวัดล าปาง - - 1 1 1 1 1 1 1 

ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  256๒ งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่นๆ(ระบุ)  งบอื่นๆ(ระบุ)  
รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ..................................ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ..................................ของรายรับ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุ
ง

เร่งด่ว
น 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์      

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ      

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา      

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด      

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

                   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
     

มาตรฐานที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็น 

                   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        
     

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของ 

                   สถานศึกษา 
     

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษา 

                    มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวการ      

                    ปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    78.23 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานท่ี 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญในการด าเนินงาน มีการวาง
แผนการสอนซ่อมเสริมท่ีชัดเจน ก าหนดตารางเวลาของครูแต่ละคนมีการปะเมินผลรู้เรียนหลังการสอนทุกครั้งควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่น การท่องสูตรคูณ การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการในทุกระดับ จัดกิจกรรมเขียนตามค าบอก การเขียงเรียงความ การท่องค าศัพท์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท าป้ายนิเทศทางวิชาการประจ าห้องเรียน กิจกรรมต้นไม้พูดได้ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มีการ
น าผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องมากเรียนมากขึ้น ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น จัดคาบเรียน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ศิลปะ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ควรใช้การสอนแบบโครงงานมากขึ้น สอนให้ครบทุกสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้ส่ือวีซีดีในเนื้อหาท่ีครูไม่ถนัด ให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     ท่ีเช่ือมโยงกับสาระท่ี
สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการทดลองปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรมีการน าข้อสอบท่ีมีความ
หลากหลายมาให้ผู้เรียนฝึกทุกวัน มีการบ้านให้อย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อน า
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมท้ังมีการจัดติวเข้มก่อนสอบ   O-    
                                                                                                      
 
1.9 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ระดับชาติ 

 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวแพรพลอย 
ทวีพรสวรรค์ 
นางชัชฎาภรณ์  หล า
พรม 

 
เหรียญเงิน/ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติภาคเหนือ  จ.สุโขทัย 
 

สพฐ 

นางสาวจงจินตน์   
แจ่มกระจ่าง 

 

 
เหรียญทอง/ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-๖ การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ  จ.
สุโขทัย 
 

 
สพฐ 

 
 



39 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 
ระดับกลุ่มเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู(ระบุช่ือ) 
 

 
- 
 

 
 

- 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู(ระบุช่ือ) 
 

 
 

- 
 
 

- 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓ ดี 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

๓ ดี 

     2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๓ ดี 
     3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

3 ดี 

     ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 3 ดี 
     ๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจรณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

3 ดี 

     ๖) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 3 ดี 
     ๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 ดี 
     ๘) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาและท างาน 3 ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     1) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๔ ดีเลิศ 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

๔ ดีเลิศ 

     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมี
ความสุข 

3 ดี 

     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 
     ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

3 ดี 

    ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3 ดี 

    ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

3 ดี 

    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพแสวงหาความรู้ได้ 

3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับ แปลผล 

    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 3 ดี 
    ๗) มีการนิเทศติดตาม 3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 3 ดี 
    ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

3 ดี 

    ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

3 ดี 

    ๓) มีการใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาก 

3 ดี 

    4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักครู 
ครูรักผู้เรียน  ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3 ดี 

    ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน า
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรยีนรู้ 

3 ดี 

    ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

3 ดี 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านปากแควส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
ปากแควจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่1)โครงการรักการ
อ่าน กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมออกก าลังกายด้วยแอโรบิคสูตรคูณ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเอกลักษณ์ไทย นาฏดนตรี ดนตรีไทย ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมคนดี  
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย ์กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 4)โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(A-MATH) กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะในการใช้ห้องสมุดค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 5)โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  RT  NT O-NET  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  
กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 6)โครงการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมนักเรียน
เรียนรวม  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมลูฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง

ขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังต้องได้รับการพฒันาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่
ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านปากแคว  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดย
ใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านปากแคว   
 
    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ นิเทศ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคาร ห้องปฏิบัติการ บุคลากรท่ี
เพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ ท่ี ส่ ง เสริม ทักษะชีวิตและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ี
ชัดเจน 
 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 
4)   โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5)   โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะชีวิต 
6)   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
7)   โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณคล่องท้ังห้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านปากแควส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
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มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน า
ผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ครู
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีครูใช้ทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 
2 เรื่อง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
โดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Child Show ให้นักเรียนน าเสนอผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ผลงานและครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากแคว 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ท่ี เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ฝึกปฏิบัติจริง  มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรว่มให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
6) กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมทางการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถของนักเรียน 
7) โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมิน
ตนเอง 

 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลท่ีสนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนีน้ักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 80 มีความสามารถในการส่ือสาร
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับชาติในบางวิชาและระดับช้ันท่ีสอบ นักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนจัดกิจกรรม Child Show ให้
นักเรียนน าเสนอผลงานหนึ่งนักเรียนหนึง่ผลงาน ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติคือกิจกรรมขับร้องเพลงไทยเดิมระดับเหรียญทอง ไม่
มีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบช้ัน ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
นักเรียน และจัดกิจกรรม DLTV เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน ครูได้รับการพัฒนา อบรม Online 
และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและองค์กร  มีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชนและองค์กร มี
โครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  
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  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการเดินตามรอยพ่อ(เกษตร
อินทรีย์)กองทัพภาคท่ี 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โครงการเอกลักษณ์ไทย โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
         4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีส่ือด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
         5. ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
         6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
         7.  นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ นุ รั ก ษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน(นาฏดนตรีลิเกและดนตรีไทย) 
 

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
          7. พัฒนาความสามารถโดยเข้าร่วมแสดงใน
งานประเพณีของชุมชน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนร่วม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ DLTV 
7) โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน(นาฏดนตรีลิเกและดนตรีไทย) 
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8) โครงการเดินตามรอยพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคท่ี 3 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
เขียนคล่อง  

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม DLTV 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน 
 ป.1-6  

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ผล RT, NT และ O-Net 
- การทดสอบช้ัน ป.1-6 

7. มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 
 

โครงการเดินตามรอยพ่อ(เกษตร
อินทรีย์)กองทัพภาคท่ี 3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
โครงการนวดฝ่าเท้า(สปสช) 
 

ภาพการท าการเกษตร การปลูกผัก 
ภาพผลส าเร็จทางวิชาการ ภาพ
ส่งเสริมอาชีพ(นวดฝ่าเท้า) 

 
 



50 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม 12 ประการ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน(นาฏดนตรีลิเกและดนตรี
ไทย) 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 
- ภาพการแสดงลิเกของนักเรียน 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมเสริมภาษานักเรียนเรียน
ร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ทางการกีฬาและแอโรบิคสูตร
คูณ/โครงการสุขกายสบายใจ 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยช้ันเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

- สนามเด็กเล่น 
- มีหอ้งปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และ DLTV 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-ห้องสมุด 
-DLTV ทุกช้ันเรียน 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/ส่ือ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยช้ันเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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ภาคผนวก 
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ ระดับข้ันพื้นฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนบ้านปากแคว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากแคว 
เมื่อวันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ. 2563  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงช่ือ 
( นายวินิจ เนียมน่วม  ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษา 
โรงเรียนบ้านปากแคว 

 
 

                             ลงช่ือ  
                                        (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 

                                                      ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
                                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากแคว 

ท่ี      / 2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากแคว 

ปีการศึกษา 256๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้าน
ไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)   จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางสมคิด  สิทธิพงศธร      รกน.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว ประธานกรรมการ 
1.2 นายธนกฤต  หล าพรม       อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายพินิจ  เนียมน่วม         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ           กรรมการ 
1.4 นางสาวณัฏฐา  กล่ันเรือง       ครูโรงเรียนบา้นปากแคว             กรรมการ 
1.5 นางสาวศิริรัตน์  เดชะอังกูร    ครูโรงเรียนบา้นปากแคว               กรรมการและเลขานุการ 
 

        มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสมคิด  สิทธิพงศธร     ครู        ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวศิริรัตน์  เดชะอังกูร     ครู            กรรมการ 
2.3 นางสาวณัฏฐา  กล่ันเรือง          ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางสมคิด  สิทธิพงศธร           รกน.ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
3.2 นางสกุลเพชร  ทองงาม    ครู        กรรมการ 
3.3 นางสาวณัฏฐา  กล่ันเรือง         ครู                 กรรมการ 
3.4 นางสาวศิริรัตน์  เดชะอังกูร    ครู               กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ 
ประกอบด้วย 

๔.๑. นางสมคิด  สิทธิพงศธร ต าแหน่ง ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ   
๔.๒. นางสาวสกุงเพชร  ทองงาม ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔.3. นางสาวณัฏฐา กล่ันเรื่อง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.4. นางสาวศิริรัตน์  เดชะอังกูร ต าแหน่ง ครู   กรรมการและ เลขานุการ 

 
           มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2561 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตาม
สภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันท่ี ๕ เมษายน 2562 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
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ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๑5  มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
 

 
 

 ลงช่ือ  
                                                     (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 

                                                                   ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
                                              รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากแคว 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

                             เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านปากแคว  .จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านปากแคว  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
            
                                

                                                       ลงช่ือ ..................................................  
                                                                 (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 

                                                                               ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
     
   
 
     ลงช่ือ ................................................. 
                                                                             (นายวินิจ เนียมน่วม) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  แนบท้ายประกาศโรงเรยีนบ้านปากแคว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวัย 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     1) มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
     2) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี  
     3) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น 
     4) เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสาน สัมพันธ์กัน 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     1) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
     2) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
     3) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว    
     4) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
     ๕) มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
     1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
     2) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
     3) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  
     4) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ เหมาะสมกับสถานการณ์   
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
     1) ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
     2) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้ 
     3) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
     4) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
     5) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บริบทของ
โรงเรียนและท้องถิ่น  

2) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกช้ันเรียน  
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

   3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ เด็ก 
   4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
   5) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทสถานศึกษา 
   6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   7) การนิเทศติดตาม   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
   1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
   2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 
   3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา  
   4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 
   5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
   ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากแคว 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                           เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  
 

  โรงเรียนบ้านปากแคว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   

                                                       ลงช่ือ ..................................................  
                                                                 (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 

                                                                               ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 

 
                     
 

 
         
       ลงช่ือ .............................................. 
                          (นายวินิจ เนียมน่วม) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  แนบท้ายประกาศโรงเรยีนบ้านปากแคว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
     ๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
     ๖) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
     ๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๘) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาและท างาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 
     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปล่ียนแปลง 
    ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพแสวงหาความรู้ได้ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
    ๗) มีการนิเทศติดตาม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
    ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 
    ๓) มีการใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาก 
    4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน  
ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน าข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
    ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากแคว 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕61 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากแคว  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ท้ังการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  2๐  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๓   
 
 
        

 
                                                       ลงช่ือ ..................................................  
                                                                 (นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 

                                                                               ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านปากแคว  ปีการศึกษา 256๒ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 

     1) มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี  ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     4) เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสาน สัมพันธ์
กัน 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
     1) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว    ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     4) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๕) มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
     1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     2) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     4) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์   

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 

     1) ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ  

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     5) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกช้ันเรียน  ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ 
เด็ก 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   5) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   7) การนิเทศติดตาม   ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านปากแคว  ปีการศึกษา  256๒ 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๖) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๘) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาและ
ท างาน 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม  

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

 

     ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

    ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๗) มีการนิเทศติดตาม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

    ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๓) มีการใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาก 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้
ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน  ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและน าข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

    ๖) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
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หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐– ปีการศึกษา 256๒ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม    
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก  ๔ ดีเย่ียม 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้  ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  ๑ ปรับปรุง 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากแคว 
ท่ี    ๔ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพ
ภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ดังนี้ 

๑. นางสมคิด  สิทธิพงศธร ต าแหน่ง ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวสกุงเพชร  ทองงาม ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
3. นางสาวณัฏฐา กล่ันเรื่อง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4. นางสาวศิริรัตน์  เดชะอังกูร ต าแหน่ง ครู   กรรมการและ เลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                     
                                    ส่ัง  ณ วันท่ี 1  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

ลงช่ือ) 
(นางสมคิด  สิทธิพงศธร) 
   ต าแหน่ง  ครู คศ. ๓ 

                                                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว 

 


