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ค าน า 

          รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report ) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้  เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่3 กระบวนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และในระดับขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานทีท3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และ
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และ
สาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) หมู่ที่ 1 ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
(64000) 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐๙๓๒๐๖๒๕ 
จ านวนครู  ผู้บริหาร 1 คน ครปูระจ าการ 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน   ครูธุรการ (หญิง) 1 คน 
จ านวนนักเรียน   นักเรียนทั้งหมด  103 คน   
ระดับปฐมวัย  21 คน  ชาย 10 คน หญิง 11  คน 
ระดับประถมศึกษา 82 คน ชาย 44 คน หญิง 38 คน    
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
          โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ 2-3 รวม 21 คน ครูผู้สอน 2  คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562   
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
          คุณภาพเด็ก โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยแยกประเด็นการประเมิน ดังนี้คือ 
พัฒนาการด้านร่างกาย 4 ประเด็น พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 9 ประเด็น พัฒนาการด้านสังคม 4 ประเด็น และ 
พัฒนาการด้านสติปัญญา 6 ประเด็น รวมจ านวน 23 ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 6 ประเด็น คิดเป็น
ร้อยละ 26.08 ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน 17 ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 73.92  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อย
ละ 80.04  ค่าเป้าหมายที่ได้ 82.36 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
          กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยแยกประเด็นการประเมิน 
จ านวน 6 ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผลการประเมินระดับดีเลิศ 
จ านวน 4 ประเด็น คิดเปน็ ร้อยละ 66.67 ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระดับดี ค่าเป้าหมายที่ได้ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
          การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพดี และ ดีเลิศ โดยแยกประเด็นการ
ประเมิน จ านวน 6 ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 3 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผลการประเมิน
ระดับดีเลิศ จ านวน 3 ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 50.00 ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระดับดี ค่าเป้าหมายที่ได้ ระดับ
คุณภาพดี 
       แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
       แผนการด าเนินงานยกระดับ  คือ ระดับ ดีเลิศ 
       - พัฒนาการด้านร่างกาย บันทึกน้ าหนักและวัดส่วนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  จัดท าโครงการ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  ดื่มนมทุกวันตามเวลาที่ก าหนด จัดกิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 
กิจกรรมกีฬาสี โครงการแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง บันทึกการพัฒนาการเด็ก 
       - พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ทักษะความรับผิดชอบการท างาน การรักษาสิ่งของ  กล้าแสดงออก การเล่า
นิทานสั้นๆ แยกแยะสิ่งของ ของตนเอง และผู้อ่ืน กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี 
       - พัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมไหว้ทักทาย ยามเช้า กิจกรรมกลุ่มร่วมกันท างานกับผู้อ่ืน กิจกรรมรักษา
สิ่งของส่วนตัว 
       - พัฒนาการด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมสนทนาโต้ตอบ ปริศนาค าทาย โดยการตั้งค าถาม และค าตอบ 
กิจกรรมเล่าเรื่องในชีวิตปรพจ าวันของตนให้ผู้อ่ืนฟัง  กิจกรรมอ่านนิทานและเล่านิทานสั้นๆ กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการเล่าเรื่องราวที่ตนเองเขียนให้ผู้อื่นฟังได้ กิจกรรมทดลองการใช้แม่เหล็ก กิจกรรมถ่ายภาพจากกล้อง
โทรศัพท์ 
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        - ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จัดครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้น
อนุบาล1  -  2  ที่มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ จัดห้องเรียน สื่อ เทคโนโลยี ให้พร้อม และให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
       - จัดประสบการณ์ให้เด็กปฎิบัติจริงและได้รับประสบการณ์ตรง จากใบงาน สื่อ ของเล่น กล้องดิจิตอล 
โทรทัศน์ มุมกิจกรรม อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บันทึกข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 82  คน  ครูผู้สอน 5 คน จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
         คุณภาพของผู้เรียน โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยแยกประเด็นการประเมิน ดังนี้คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  7  ประเด็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ประเด็น  รวมจ านวน 12 
ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน 8 
ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 66.67  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 79.67  ค่าเป้าหมายที่ได้ 82.26 ระดับคุณภาพดเีลิศ 
         กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยแยกประเด็นการประเมิน 
จ านวน 6 ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผลการประเมินระดับดีเลิศ 
จ านวน 5 ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระดับดี ค่าเป้าหมายที่ได้ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
         กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยแยก
ประเด็นการประเมิน จ านวน 6 ประเด็น ผลการประเมินระดับดี จ านวน 1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน 5 ประเด็น คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระดับดี ค่าเป้าหมาย 
ที่ได้ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       แผนการด าเนินงานยกระดับ  คือ ระดับ ดีเลิศ 
       คุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
    1.1 ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
     - การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 82.90 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 86.90 
     - การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 81.25 เป้าหมายปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 85.25 
    1.2 คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
     - ด้านภาษา ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 39.36 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 43.36 
     - ด้านค านวณ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 25.39 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 29.39 
     - ด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 33.65 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 37.65 
    1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 
     - ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 49.75 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 53.75 
     - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 33.08 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 37.08 
     - วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 35.48 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 39.48 
     - ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 32.31 เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 36.31 
 



3 

 

  1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 79.75 เป้าหมายปี
การศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย  82.50 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

   
 
                                      ********************************************** 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)   

ที่อยู่  หมู่ที ่ 1  ถนนสายสุโขทัย-บางระก า    ต าบลยางซ้าย    อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  
           รหสัไปรษณีย์   64000      
 สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
   โทรศัพท์   055–019-703 
           e-mail : banngyangsai@hotmail.com   website  http://school.obec.go.th/bys   

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที ่2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เนื้อท่ี  9 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา     
เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ 1,  5,  6,  9 และ 11 ต าบลยางซ้าย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย    
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี  2 เดือน 

ประวัติโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 

    ประวัติของโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนประชาบาล  และเปิดท าการ
สอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดยางซ้าย  เป็นสถานที่เรียน ตั้งอยู่ในเขต
ต าบลธานี  จึงตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล 3 ต าบลธานี” เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมี  นายแหยม  เฟี้ยมแตง  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ 
    ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ทางราชการได้สั่งยุบโรงเรียนให้ไปขึ้นกับโรงเรียนประชาบาล 1 ต าบลธานี            
(วัดราชธานี) จังหวัดสุโขทัย  ปี พ.ศ.2496  ทางราชการได้จัดตั้ง โรงเรียนนี้ขึ้นอีกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2496  
และได้เปิดท าการสอนที่เดิม  ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบาล ต าบลยางซ้าย  (วัดยางซ้าย)” เปิดท าการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปี พ.ศ.2504 ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญไปเรียน
ที่โรงเรียนแห่งใหม่บนที่ดินของ นายโปร่ง  อินจันทร์  คณะกรรมการศึกษาและชาวบ้าน  ได้จัดสร้างโรงเรียน
เอกเทศชั่วคราวขึ้นจ านวน 1 หลังตามแบบ ป 1. ขนาด 3 ห้องเรียน    
    ต่อมาในปี  พ.ศ.2505  นายเฉลิม  ศิริคชพันธุ์  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมกับ
คณะกรรมการศึกษา และประชาชน ขอบริจาคที่ดินแห่งใหม่ของ นายพรหมมา  ศรีจันทร์ดี, นายคิด  อ่ิมผึ้ง                
นายลี  ช่วยพรหม คนละ 2 ไร่  รวม  6 ไร่  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากราชการจ านวน  50,000 บาท    
(ห้าหมื่นบาท) มาสมทบก่อสร้างอาคารเรียนใหม ่และรื้ออาคารหลังเดิมมาสมทบปลูกสร้างตามแบบ ป 1 ฉ. ขนาด  
5 ห้องเรียน  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2508  ทางโรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่ชื่อว่า                            
“โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)” 
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โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เปิดสอน 2 ระดับ 
       1. ระดับการศึกษาปฐมวัย          :  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  
   2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      :  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
นักเรียนทั้งหมด  103 คน  ชาย 54 คน  หญิง 49 คน    

ผู้บริหาร 1 คน ครปูระจ าการ 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน  ครูธุรการ (หญิง) 1 คน 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะตั้งอยู่ในที่ลุ่มริมแม่น้ ายม ฤดูฝนน้ าท่วมเป็นประจ า  ทุกปี  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา  ท าไร่ยาสูบ  รับจ้าง
ทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป    คือ การท าบุญ  
ตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.4–6  อาชีพหลัก คือ ท านา  ท าไร่ยาสูบ  รับจ้างทั่วไป  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี 70,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว  4-5  คน 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 5 - 1 - 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

1 - - 5 1 - 

3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2  ครู คศ.3  ครู คศ.4  ครู คศ.5 

ปกีารศึกษา 
2562 

2 - 1 3 - - 
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4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

ธุรการ 1 - 

ปฐมวัย 1 25 

การประถมศึกษา 1 25 

สังคมศึกษา 1 25 

ภูมิศาสตร์ 1 25 

ภาษาอังกฤษ 1 25 

บริหาร 1 - 

รวม 7  
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 103 คน 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 6 4 10 10 
อ.3 1 4 7 11 11 
รวม 2 10 11 21  
ป.1 1 8 8 16 16 
ป.2 1 8 10 18 18 
ป.3 1 7 5 12 12 
ป.4 1 8 3 11 11 
ป.5 1 5 7 12 12 
ป.6 1 8 5 13 13 
รวม 6 44 38 82  

รวมทั้งหมด 8 54 49 103  
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (จากโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน) 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 16 0 0 0 1 2 2 5 6 13 81.25 
คณิตศาสตร ์ 16 0 0 0 0 1 2 5 8 15 93.75 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

16 0 0 0 0 2 5 6 3 14 87.50 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

16 0 0 0 0 1 5 7 3 15 93.75 

ประวัติศาสตร ์ 16 0 0 0 0 0 6 8 2 16 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 0 0 0 0 1 3 6 6 15 93.75 
ศิลปะ 16 0 0 0 0 0 1 7 8 16 100 
การงานอาชีพ 16 0 0 0 0 0 4 7 5 16 100 
ภาษาอังกฤษ 16 0 0 0 0 1 12 3 0 15 93.75 
หน้าท่ีพลเมือง 16 0 0 0 0 3 1 8 4 13 81.25 

  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 

ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 18 0 0 0 0 3 2 3 10 15 83.33 
คณิตศาสตร ์ 18 0 0 0 2 6 2 4 4 10 55.55 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

18 0 0 0 2 1 3 8 4 15 83.33 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

18 0 0 0 0 0 0 2 16 18 100 

ประวัติศาสตร ์ 18 0 0 0 0 3 4 3 8 15 83.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 100 
ศิลปะ 18 0 0 0 0 0 0 2 16 18 100 
การงานอาชีพ 18 0 0 0 0 0 0 2 16 18 100 
ภาษาอังกฤษ 18 0 0 0 0 3 0 1 14 15 83.33 
หน้าท่ีพลเมือง 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 100 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 12 0 1 1 2 3 4 1 0 5 41.66 
คณิตศาสตร ์ 12 0 1 0 1 2 3 2 3 8 66.66 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

12 0 1 0 2 3 4 2 0 6 50.00 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

12 0 1 0 0 2 1 2 6 9 75.00 

ประวัติศาสตร ์ 12 0 1 2 3 1 4 1 0 5 41.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 12 0 1 0 0 1 1 1 8 10 83.33 
ศิลปะ 12 0 1 0 0 1 0 2 8 10 83.33 
การงานอาชีพ 12 0 1 0 0 1 1 3 6 10 83.33 
ภาษาอังกฤษ 12 0 1 2 4 0 3 1 1 5 41.66 
หน้าท่ีพลเมือง 12 0 1 0 2 1 5 3 0 8 66.66 

   
  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 

ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 11 0 0 1 1 2 1 2 4 7 63.63 
คณิตศาสตร ์ 11 0 0 1 0 3 2 2 3 7 63.63 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

11 0 0 1 3 2 0 3 2 5 45.45 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

11 0 0 0 1 3 1 0 6 7 63.63 

ประวัติศาสตร ์ 11 0 1 0 3 2 3 1 1 5 45.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 11 0 0 0 1 2 1 3 4 8 72.72 
ศลิปะ 11 0 0 0 1 0 4 1 5 10 90.90 
การงานอาชีพ 11 0 0 0 1 3 3 2 2 7 63.63 
ภาษาอังกฤษ 11 0 1 1 1 3 4 1 0 5 45.45 
หน้าท่ีพลเมือง 11 0 0 0 1 2 2 3 3 8 72.72 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 12 0 0 0 3 2 1 1 5 7 58.33 
คณิตศาสตร ์ 12 0 0 0 3 3 2 1 3 6 50.00 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

12 0 0 0 2 4 3 2 1 6 50.00 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

12 0 0 0 3 2 2 3 2 7 58.33 

ประวัติศาสตร ์ 12 0 0 0 0 2 5 3 2 10 83.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 12 0 0 0 0 0 0 1 11 12 100 
ศิลปะ 12 0 0 0 0 0 6 4 2 12 100 
การงานอาชีพ 12 0 0 0 0 0 3 3 6 12 100 
ภาษาอังกฤษ 12 0 0 0 1 2 5 3 1 9 75.00 
หน้าท่ีพลเมือง 12 0 0 0 2 1 3 3 3 9 75.00 

   
  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละนักเรียน 
ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 

ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 13 0 0 2 0 2 0 3 6 9 69.23 
คณิตศาสตร ์ 13 0 0 0 0 2 3 5 3 11 84.61 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

13 0 0 0 0 1 1 4 7 12 92.30 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

13 0 0 0 0 2 2 4 5 11 84.61 

ประวัติศาสตร ์ 13 0 0 0 0 2 3 4 4 11 84.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา 13 0 0 0 0 0 2 1 10 13 100 
ศิลปะ 13 0 0 0 0 3 0 3 7 10 76.92 
การงานอาชีพ 13 0 0 0 0 1 2 4 6 12 92.30 
ภาษาอังกฤษ 13 0 0 0 0 4 2 4 3 9 69.23 
หน้าท่ีพลเมือง 13 0 0 0 0 0 2 2 9 13 100 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดบั 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

สาระวิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ป.1 
16 คน 

ป.2 
18 คน 

ป.3 
12 คน 

ป.4 
11 คน 

ป.5 
12 คน 

ป.6 
13 คน 

ภาษาไทย 13 15 5 7 7 9 68.29 
คณิตศาสตร์ 15 10 8 7 6 11 69.51 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 15 6 5 6 12 70.73 
สังคมศึกษา 15 18 9 7 7 11 81.70 
ประวัติศาสตร์ 16 15 5 5 10 11 75.60 
สุขศึกษา และพลศึกษา 15 18 10 8 12 13 92.68 
ศิลปะ  16 18 10 10 12 10 92.68 
การงานอาชีพ 16 18 10 7 12 12 91.46 
ภาษาภาอังกฤษ 15 15 5 5 9 9 70.73 
หน้าที่พลเมือง 13 18 8 8 9 13 84.14 

รวม 148 160 76 69 90 111 79.75 
 

เปรียบเทียบการพัฒนาร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษาแต่ละสาระวิชา ในระดับ 3 ข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ปีการศึกษา 2560 - 2562  

 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2560 

คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 

คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 

ผลต่าง 

ปี 2560 - 2562 
ภาษาไทย 49.40 67.50 68.29 + 18.89 
คณิตศาสตร์ 43.37 60.00 69.51 + 26.14 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45.78 71.25 70.73 + 24.95 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61.45 77.50 81.70 + 20.25 
ประวัติศาสตร์ 39.76 72.50 75.60 + 35.84 
สุขศึกษา และพลศึกษา 63.86 91.25 92.68 + 28.82 
ศิลปะ  68.67 81.25 92.68 + 24.01 
การงานอาชีพ 75.90 85.00 91.46 + 15.56 
ภาษาภาอังกฤษ 53.01 61.25 70.73 + 17.72 
หน้าที่พลเมือง 71.08 83.75 84.14 + 13.06 
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เปรียบเทียบการพัฒนาร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษาทุกสาระวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ปีการศึกษา 2560 - 2562  

คะแนนเฉลี่ย 

ทุกสาระวิชา 

ปี 2560 

คะแนนเฉลี่ย 

ทุกสาระวิชา 

ปี 2561 

คะแนนเฉลี่ย 

ทุกสาระวิชา 

ปี 2562 

ผลต่าง 

ทุกสาระวิชา 

ปี 2560 - ปี 2562 

55.69 75.13 79.75 + 24.06 
 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ระดับ/สมรรถนะ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 
สมรรถนะ 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม 2 
สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 84.87 78.70 81.78 82.90 81.25 82.07 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 66.16 71.27 68.72 68.50 72.81 70.66 

ผลต่าง + 18.71 + 7.43 + 13.06 + 14.40 + 8.44 + 11.41 
 
   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

สมรรถนะ 

จ านวนร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 13 81.25 0 0.00 2 12.50 1 6.25 

การอ่านรู้เรื่อง 14 87.50 1 6.25 1 6.25 0 0.00 

รวม 2 สมรรถนะ 13 81.25 2 12.50 1 6.25 0 0.00 

       
จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง  16 คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง      16 คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ   16 คน 
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เปรียบเทียบการพัฒนาร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test)  

 ปีการศึกษา 2560 – 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ระดับ/สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2560 

คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 

คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 

ผลต่าง 

ปี 2560 - 2562 

การอ่านออกเสียง 49.04 84.87 82.90 + 33.86 

การอ่านรู้เรื่อง 63.09 78.70 81.25 + 18.16 

รวมความสามารถ 2 สมรรถนะ 56.06 81.78 82.07 + 26.01 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( NT ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ด้าน คะแนนเฉลี่ย 

ด้านภาษา 39.36 

ด้านค านวณ 25.39 

ด้านเหตุผล 33.65 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 32.80 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.75 33.08 35.48 32.31 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

ผลต่าง +0.68 +0.18 -0.07 -2.11 
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เปรียบเทียบผลการพัฒนาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ย 

ปี 2560 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปี 2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปี 2562 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2560 – ปี 2562 

ภาษาไทย 39.24 46.86 49.75 + 10.51 

คณิตศาสตร์ 33.16 34.44 33.08 - 0.08 

วิทยาศาสตร์ 35.87 33.72 35.48 - 0.39 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31.97 30.28 32.31 + 0.34 

รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 35.06 36.32 37.66 + 2.60 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 13 6 46.15 

คณิตศาสตร์ 13 2 15.38 

วิทยาศาสตร์ 13 2 15.38 

ภาษาภาษาอังกฤษ 13 1 7.69 
 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา 

1. ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

2. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

3.ห้องวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

4.ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

5.ห้องดนตรี-นาฎศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 

6.ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

7.สวนสมุนไพร ตลอดปีการศึกษา 

8.สวนหย่อม ตลอดปีการศึกษา 
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นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. วัดยางซ้าย 12 12 15 13 12 15 15 15 

2. สถานีอนามัย ต าบลยางซ้าย 15 15 15 15 15 15 15 15 

3.  อบต.ยางซ้าย 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.  ทะเลหลวงสุโขทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.  อนุเสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงฯ 2 2 2 2 2 2 2 2 

7.  ศาลพระแม่ย่า 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 

- เงินงบประมาณ   248,700.00 

- เงินนอกงบประมาณ   50,000.00 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน       298,700.00 
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1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     √ 

มาตรฐานที ่6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
                  เป็นส าคัญ 

   √  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา    
                  สถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                   เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศ   
ที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   
√ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม       
                  อันพึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   √  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 
                  พัฒนาสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                   สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ 
                  วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ  
                   จัดตั้งสถานศึกษา 

   
√ 

 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษา 

   
√  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ด ี        โดยมีค่าเฉลี่ย   82.52 
     ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ( √ )  รับรอง                  (   )  ไม่รับรอง 
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ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 

จ านวนนักเรียน 
ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 

ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก         

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 21 79.00 81.43 ดี ดีเลิศ 
1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ  
     และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 

21 
 

 

88.00 
 

89.15 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 21 75.00 76.43 ดี ดี 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
     และสิ่งเสพติดให้โทษ 

21  

88.00 
 

89.74 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.5 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จัก 
     ยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอ 
      ในความสามารถ และผลงานของตนเอง และผู้อื่น 

 
21 

 
79.00 81.43 ดี 

 
ดีเลิศ 

1.6 มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และค่านิยมที่ดี 21 79.00 82.74 ดี ดีเลิศ 
1.7 มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกในทุกสถานการณ์ 21 75.00 77.02 ดี ดี 
1.8 ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว 21 75.00 78.34 ดี ดี 
1.9 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน รู้หน้าที่ในความรับผิดชอบ 
     ของตนเอง 

21  

79.00 80.45 ดี 
 

ดีเลิศ 

1.10 มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
       ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

21  

80.00 81.35 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.11 มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
       ของโรงเรียน 

21  

88.00 
 

89.43 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.12 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ 21 83.00 85.71 ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.13 เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ได้อย่างมีความสุข 
       และสนุกสนาน 

21  

87.00 
 

89.42 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.14 ช่วยเหลือตนเอง และมีวินัยในตนเอง  
       ในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน 

21  

75.00 77.12 ดี 
 

ดี 

1.15 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน 
       และนอกห้องเรียน และมีความประหยัดอดออม 
       มีความพอดีพอเพียง 

 
21 

 
79.00 80.13 ดี 

 
ดีเลิศ 

1.16 ไหว้ ยิ้ม ทักทายมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาท 
       ตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับ เคารพความแตกต่าง 
       ระหว่างบุคลด้านความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐานครอบครัว 
       เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
21 

 
 

87.00 

 

 
89.54 ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

1.17 เล่นและท างานกับเพ่ือนหรือกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ 
       ที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน 

21  

75.00 81.23 ดี 
 

ดีเลิศ 

1.18 สนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนๆ กับคุณครู และบุคคลอื่นได้ 
       เข้าใจ 

21  

75.00 80.32 ดี 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 

 

จ านวนนักเรียน 
ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 

ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

1.19 มีทักษะในการตั้งค าถามที่ตนเองสงสัยต่อบุคลอ่ืน 
       และพยายามหาค าตอบด้วยตนเอง 

21  

75.00 78.43 ดี 
 

ดี 

1.20 อ่านนิทานสั้นๆและเล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืน  ฟังได้ 21 83.00 84.02 ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.21 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
       ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหา  
       และตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ด้วยตนเอง 

 
21 

 
75.00 76.23 ดี 

 
 

ดี 

1.22 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการ  
       ด้านศิลปะการเล่นอย่างอิสระ และการเคลื่อนไหว 

       ร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ 

 
21 

 
83.00 

 
85.65 ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

1.23 ใช้สื่อและเทคโนโลยี อย่างง่าย เช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก 

       กล้องดิจิตอลกล้องในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือแสวงหา 

       ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
21 

 
79.00 81.05 ดี 

 
ดีเลิศ 

เฉลี่ยร้อยละ  80.04 82.36   
สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

- บันทึกการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการแปรงฟัน 
- โครงการอาหารเสริมนม 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 
- บันทึกพัฒนาการ 
- ผลงานนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

  
    มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 

จ านวนนักเรียน 
ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 

ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  
     และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     พ.ศ. ๒๕๖๐ บริบทของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น 

 
21 

 
- - ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

2.2 สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
      ครบทุกชั้นเรียน 

 

21 
 

- - ดี 
 

ดี 

2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
      ในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะ 
      ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
21 

 
- - ดี 

 
ดี 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน 

      ให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย 
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- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

2.5 จัดสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ 21 - - ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.6 จัดการเรียนรู้ จาก DLTV อินเทอร์เน็ต 21 - - ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  
- หลักสูตรปฐมวัย 
- มาตรฐานระดับปฐมวัย เพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
- ครูวิชาเอกปฐมวัย 
- สื่อ และนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มุมกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
- แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- สนามเด็กเล่น 

 - DLTV 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นพิจารณา 

     1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
 2. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 3. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
 4. จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะกับ 
              บริบทของสถานศึกษา 
 6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
              และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 

จ านวนนักเรียน 
ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 

ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
     อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล 

 

21 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

3.2 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาส 
     ให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 

 

21 
 

- - ดี 
 

ดี 

3.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ 
     มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร 
     สถานศึกษา 

 
21 

 
- - ดี 

 
ดี 

3.4 จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น  
     ปฏิบัติกิจกรรมลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     อย่างมีความสุข 

 
21 

 
- - ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

3.5 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

     ทีเ่อ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     กับวัยของเด็ก 

 
21 

 
- - ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

3.6 ประเมินการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการต่างๆ 

     ที่หลากหลาย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือน าผลที่ได้ 
     ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การพัฒนาเด็ก 

 
21 

 
- - ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- หลักสูตรปฐมวัย 
- จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ,มุมกิจกรรม, แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
- บันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ประเด็นพิจารณา 

     1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
              อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
 2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท าและสร้าง 
              องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 3. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
              ที่เหมาะสมกับวัย 
 4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
              มีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก 
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แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

1.การพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
 

 จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ  และการจัดโครงการ/กิจกรรม/เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้   กิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน  การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง   การ
แปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  กิจกรรมสุขภาพอนามัยตนเอง  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว  กิจกรรมออกก าลังกาย   
กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมกลางแจ้ง  การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ  กิจกรรมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยง 
ต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  การตรวจความสะอาดของร่างกาย    
ผม เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  ตลอดจนการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรม  และให้บันทึกผลการประเมินโดยครูประจ าชั้นหรือครูที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
สุขภาพอนามัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  จัดการรณรงค์เรื่องการ
รับประทานอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมู่ และส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกายควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกความเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  และติดตามนิเทศการสอนของครู 

 2.การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 

 จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ  และการจัดโครงการ/กิจกรรม/ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ  โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ
ตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก  วันไหว้ครู  
วันคริสตมาส  กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  กิจกรรมการพัฒนาความสามารถพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมการเรียนวิชาดนตรี
กิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง  กิจกรรมศิลปะ  ฉีกปะ  ปั้นดินน้ ามัน  ดีดสี  เป่าสี วาดภาพ 
ตามจินตนาการ  การระบายสีภาพ  และร่วมมือกับผู้ปกครอง ประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ 
แบบประเมินพฤติกรรม  และให้บันทึกผลการประเมินโดยครูประจ าชั้นหรือครูที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส 
แสดงความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มัความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่โรงเรียนก าหนด ชื่นชมและมีความสุข
กับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 3.การพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ   และการจัดโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ   
วันพ่อ วันแม่   กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวันส าคัญ  
ทางพระพุทธศาสนา  ประเพณีไทย และท้องถิ่น กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมสร้างสรรค์        
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ตลอดจนมีการประเมินเด็ก 
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เป็นรายบุคคลโดย  ใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และบันทึกผลการพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย  โดยครู
ประจ าชั้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย จัดกิจกรรมออมเงินให้เด็กรู้จักประหยัดและพอเพียง กิจกรรมมารยาทไทย ฝึกการไหว้ การยิ้ม การทั กทาย 
การมีสัมาคารวะต่อผู้ใหญ่ กิจกรรมสวดมนต์ในวันวันศุกร์  การท างาน การเล่นร่วมกับผู้อ่ืนด้วยมิตรไมตรีไม่มี 
ความขัดแย้ง ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 4.การพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ 

 ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    กิจกรรมหนูน้อยนักพูดนักอ่านนักเขียน  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย    
กิจกรรออมวันละนิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการเล่านิทาน  การอ่านเรื่องที่เด็ก สนใจ   
การตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามหาค าตอบ การคิดเชิงเหตุผลทางตณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ท่าทาง การใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แม่เหล็ก แว่นขยาย กล้องถ่ายรูปดิจิตอลได้ การไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์   เกมการศึกษา  กิจกรรมภาษาอังกฤษ  มีการประเมิน
เด็กเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และแบบบันทึกการพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยโดย  
ครูประจ าชั้นอย่างต่อเนื่อง  
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2.2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 

ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว ้

ระดับ 
ที่ได้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
        ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 

82 
 

80.00 82.65 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 
       แต่ละระดับชั้น 

 

82 
 

77.00 79.14 ดี 
 

ดี 

1.1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

82 
 

78.00 82.44 ดี 
 

ดีเลิศ 

1.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาญาณ  
       อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
       และแก้ปัญหาได้ 

 
82 

 
75.00 78.65 ดี 

 
 

ดี 

1.1.5 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
        โครงงานโครงการและชิ้นงาน 

 

82 
 

78.00 79.64 ดี 
 

ดี 

1.1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        อินเทอร์เน็ตโซเชียล ดิจิตอล ในการพัฒนาความรู้  
        ให้กับตนเองได้อย่างปลอดภัย 

 
82 

 
82.00 84.92 ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

1.1.7 มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี มีความพร้อม 
       ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในการท างานหรืออาชีพ 

 

82 
 

80.00 82.75 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
1.2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

82 
 

84.00 86.14 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
        มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
        และภูมิปัญญาไทย 

 
82 

 
78.00 79.24 ดี 

 
 

ดี 

1.2.3 สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนทุกเพศ วัย ต่างศาสนา  
       ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

82 
 

83.00 84.87 ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1.2.4 มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
        และแสดงออกอย่างเหมะสม 

 

82 
 

78.00 82.34 ดี 
 

ดีเลิศ 

1.2.5 สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้โดยไม่ขัดแย้ง และมีความสุข 82 83.00 84.43 ดีเลิศ ดีเลิศ 
เฉลี่ยร้อยละ  79.67 82.26   

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  
- โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 
- เกียรติบัตร คัดลายมือ ระดับเหรียญทองแดง 

 - เกียรติบัตรโรงเรียนระดับทอง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
- โครงการคิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร เฉลี่ยร้อยละ 79.75| 

สาระวิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ป.1 
16 คน 

ป.2 
18 คน 

ป.3 
12 คน 

ป.4 
11 คน 

ป.5 
12 คน 

ป.6 
13 คน 

ภาษาไทย 13 15 5 7 7 9 68.29 
คณิตศาสตร์ 15 10 8 7 6 11 69.51 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 15 6 5 6 12 70.73 
สังคมศึกษา 15 18 9 7 7 11 81.70 
ประวัติศาสตร์ 16 15 5 5 10 11 75.60 
สุขศึกษา และพลศึกษา 15 18 10 8 12 13 92.68 
ศิลปะ  16 18 10 10 12 10 92.68 
การงานอาชีพ 16 18 10 7 12 12 91.46 
ภาษาภาอังกฤษ 15 15 5 5 9 9 70.73 
หน้าที่พลเมือง 13 18 8 8 9 13 84.14 

รวม 148 160 76 69 90 111 79.75 
          - โครงงานคุณธรรม 

- นวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
- กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมบันทึกการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
- บันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

 - วุฒิบัตร โรงเรียนคุณธรรมระดับ 1 ดาว 
ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมาย 
              ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
              และแก้ปัญหาได้ 
 4. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 
              อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

จ านวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 
ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
     ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
     ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
     แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 

82 

 

 
- - ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
     มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษา 

 
82 

 
 

- - ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา โดยจัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 

82 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     โดยการอบรมสัมมนาศึกษาหาความด้วยตนเอง 

82  

- - ดี 
 

ดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  
     แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
82 

 
 

- - ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต  
      ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างทั่วถึง 

 

82 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3ปี) 
- แผนปฎิบัติการประจ าปี 2562 

 - หลักสูตรสถานศึกษา 
- มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
- เกียรติบัตร,วุฒิบัตร การพัฒนาครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนตามมุมประสบการณ์ 
- แผนผังการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
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ประเด็นพิจารณา 

     1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
              ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ 
              ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
              เป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา    
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   และมีความปลอดภัย 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
              กับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเรยีนเป็นส าคัญ 
    

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

จ านวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย ค่าระดับ 
ร้อยละ 
ที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
ที่ต้ังไว้ 

ระดับ 
ที่ได้ 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
     ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

82  
 

- 
- ดี 

 

ดี 

3.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยง 
     กับชีวิตประจ าวัน 

 
82 

 
 

- - ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

3.3 มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

82 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

3.4 วัดและประเมินผลผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ก าหนด ประเมินผล และน าผลปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

82  

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

3.5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
     เด็กชอบมาโรงเรียนเรียนอย่างมีความสุข 

 

82 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อหาทาง 
     แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 

82 
 

- - ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หน่วยการเรียนรู้ 
- มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชี้นเรียน 
- โครงงานของนักเรียน 
- สื่อ และนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ระเบียบการวัดและประเมินผล 
- วิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

     1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
              สถานศึกษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
              ในชีวิตได้ 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
              ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
           ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน      
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รู้จักการวางแผนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะ 
กับตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความ 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีความตระหนัก           
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  ระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ และพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภทยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคมทั้งนี้มีผล            
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้ 
  จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

  จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง และคิดค านวณคล่อง 
ทั้งห้องเรียน 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา      
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
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 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                      
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล  
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม กิจกรรม PLC เพ่ือให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
 มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับ
เด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ ความแตกต่าง
บุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพ
ความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจากศูนย์ซาเลเซียนเพ่ือวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียน 
การสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัย     ในชั้นเรียนของครู
ทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 



30 

 

   จุดควรพัฒนา 
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติมเก่ียวกับ
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ระบคุณภาพสูงขึ้น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรม
ทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่ วนร่วม ผู้เรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 อ่านคล่อง 
เขียนคล่องทั้งห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการตรวจแบบทดสอบโดยครูประจ าวิชาแต่ละระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้งหาก
พบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  พ่ีสอนน้องมีการบันทึกพัฒนา การอ่านและ 
การเขียนอย่างชัดเจน ผู้เรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 ท าบันทึกการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนและมีการตรวจ
บันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอ
ความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตั ดสินใจ แก้ปัญหา   
โดยมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม  
กับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน  ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผล 
แบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเด็กดีศรีสังคม  กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและศึกษา
แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  กิจกรรมอาหารกลางวันและโภชนาการ  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน  กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตย  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
จัดให้มีกิจกรรมธรรมชาติศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  กิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน   
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษา 
กับภูมิปัญญาในชุมชน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง  
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานทั้ง 4 งาน  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
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จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  โดยการส ารวจ
ความพึงพอใจผลการบริหารของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร จัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นส าคัญ 

แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา 
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วย  
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูล
และผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียน รู้ 
มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้ง  
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียน
มาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้
ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุน 
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่  
ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่อง มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริม 
ให้คุณเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ 
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
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ประกาศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      .................................................. 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2561 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3)  
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ     
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
          ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โรงเรียน           
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม           
และก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ                    
ทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
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ประกาศ ณ วันที่  27  มีนาคม  2563 

                                                                    

                                                               

            (นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 

     ลงชื่อ       
                                                                       ( นางสาวกิรณา  คงนา ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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                                              มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
                       และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                         ฉบับลงวันที ่ 27  มีนาคม  2563 
                                         ....................................................... 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก ่
           มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
           มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
           1. มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
           2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
           3. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยทุกวัน 
           4. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดให้โทษ 
           5. ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ 
              และ พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
           6. มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และค่านิยมท่ีดี 
           7. มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกในทุกสถานการณ์ 
           8. ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว 
           9. เคารพสิทธิของผู้อ่ืน รู้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
         10. มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
         11. มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
         12. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์   
         13. เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
         14. ช่วยเหลือตนเอง และมีวินัยในตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน 
         15. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียน และมีความประหยัดอดออม  
              มีความพอดีและพอเพียง 
         16. ไหว้ ยิ้ม ทักทายมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับ เคารพความแตกต่าง 
              ระหว่างบุคล ด้านความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
         17. เล่นและท างานกับเพื่อนหรือกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน 
         18. สนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนๆ กับคุณครู และบุคคลอ่ืนได้เข้าใจ 
         19. มีทักษะในการตั้งค าถามที่ตนเองสงสัยต่อบุคลอ่ืน และพยายามหาค าตอบด้วยตนเอง 
         20. อ่านนิทานสั้นๆและเล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นฟังได้ 
         21. มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหา 
              และตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ด้วยตนเอง 
        22. สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ด้านศิลปะ การเล่นอย่างอิสระ และการเคลื่อนไหว 
             ร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ 
        23. ใช้สื่อและเทคโนโลยี อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล กล้องในโทรศัพท์มือถือ  
             เพ่ือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
   บริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
2. สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั้นเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   
    มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
4. จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย 
5. จัดสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ 
6. จัดการเรียนรู้ จาก DLTV อินเทอร์เน็ต 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   อย่างสมดุล 
2. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 
3. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
4. จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น ปฏิบัติกิจกรรม ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ 
    ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    กับวัยของเด็ก 
6. ประเมินการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
   เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 27  มีนาคม  2563 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
        2. มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
        3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          
           รว่มกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหาได้ 
        5. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม โครงงาน โครงการ และชิ้นงาน 
        6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โซเชียล ดิจิตอล ในการพัฒนาความรู้ 
           ให้กับตนเองได้อย่างปลอดภัย 
        7. มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในการท างาน 
           หรืออาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

        1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
           และภูมิปัญญาไทย 
        3. สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนทุกเพศ วัย ต่างศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
        4. มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมะสม 
        5. สามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยไม่ขัดแย้ง และมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการอบรมสัมมนา ศึกษาหาความด้วยตนเอง 
5. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

      1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
      2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยง 
         กับชีวิตประจ าวัน 
      3. มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
      4. วัดและประเมินผลผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ประเมินผล และน าผลปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 
      5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กชอบมาโรงเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
      6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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                                   ประกาศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                       ในปีการศึกษา 2563  
                                                 ..................................................  
           โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ได้ประกาศ ให้ใช้มาตการ
ศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้คณะกรรมการ                         
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 
           เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2563   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม  2563 
 

                                                            

           (นายรักษ์  เกิดเกตุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 

     ลงชื่อ       
                                                                       ( นางสาวกิรณา  คงนา ) 
                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม  2563 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 89 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ 77 

4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดให้โทษ ร้อยละ 89 

5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน 
ในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

ร้อยละ 80 

6) มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และค่านิยมที่ดี ร้อยละ 80 

7) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกในทุกสถานการณ์ ร้อยละ 77 

8) ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ร้อยละ 77 

9) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน รู้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง ร้อยละ 81 

10) มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 81 

11) มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ร้อยละ 89 

12) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์   ร้อยละ 85 

13) เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ร้อยละ 88 

14) ช่วยเหลือตนเอง และมีวินัยในตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 78 

15) มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียน และมีความ
ประหยัดอดออม มีความพอดีพอเพียง 

ร้อยละ 81 

16) ไหว้ ยิ้ม ทักทายมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
ยอมรับ เคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคล ด้านความคิด พฤติกรรม  
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 88 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

17) เล่นและท างานกับเพ่ือนหรือกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ทะเลาะ 
เบาะแว้งต่อกัน 

ร้อยละ 79 

18) สนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนๆ กับคุณครู และบุคคลอ่ืนได้เข้าใจ ร้อยละ 79 

19) มีทักษะในการตั้งค าถามที่ตนเองสงสัยต่อบุคลอ่ืน และพยายามหาค าตอบ
ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 79 

20) อ่านนิทานสั้นๆและเล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืนฟังได้ ร้อยละ 85 

21) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ แก้ปัญหา และตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 78 

22) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ด้านศิลปะ การเล่น 
อย่างอิสระ และการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ 

ร้อยละ 84 

23) ใช้สื่อและเทคโนโลยี อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล  
             กล้องในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

1)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ บริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 

2)  สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้นเรียน ระดับดี 

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ระดับดี 

4) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย ระดับดเีลิศ 

5) จัดสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ ระดับดเีลิศ 

6) จัดการเรียนรู้ จาก DLTV อินเทอร์เน็ต ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
 และสติปัญญา อย่างสมดุล 

ระดับดเีลิศ 

2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

ระดับดี 

3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับดเีลิศ 

4) จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น ปฏิบัติกิจกรรม ลงมือท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 

ระดับดเีลิศ 

5) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้  
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

ระดับดเีลิศ 



43 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

6) ประเมินการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย และ
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
การพัฒนาเด็ก 

ระดับดเีลิศ 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม  2563 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

         1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ 
             ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 81 

          2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 79 

          3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ 
              ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 79 

          4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาญาณ อภิปราย 
              แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหาได้ 

ร้อยละ 77 

          5) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม โครงงาน โครงการ 
              และชิ้นงาน 

ร้อยละ 79 

          6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โซเชียล  
              ดิจิตอล ในการพัฒนาความรู้ ให้กับตนเองได้อย่างปลอดภัย 

ร้อยละ 83 

          7) มีความรู้ มีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
              ในระดับสูงขึ้น ในการท างานหรืออาชีพ 

ร้อยละ 82 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 

        1)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดี 
             ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ร้อยละ 85 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

         2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม 
             ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 79 

         3) สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนทุกเพศ วัย ต่างศาสนา ภาษา ประเพณี 
             และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

         4)  มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก 
              อย่างเหมะสม 

ร้อยละ 80 

         5) สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้โดยไม่ขัดแย้ง และมีความสุข ร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดเีลิศ 

       1) มีเปา้หมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
           บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 
           แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระดับดเีลิศ 

      2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
          ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดเีลิศ 

      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          โดยจัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ระดับดเีลิศ 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการอบรมสัมมนา 
          ศึกษาหาความด้วยตนเอง 

ระดับดี 

      5) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัด 
          กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ 

      6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดเีลิศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 

2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
        จริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ระดับดเีลิศ 

3) มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
        จากสื่อท่ีหลากหลาย 

ระดับดเีลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

     4) วัดและประเมินผลผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ประเมินผล  
         และน าผลปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

ระดับดเีลิศ 

 5) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กชอบมาโรงเรียน 
         เรียนอย่างมีความสุข 

ระดับดเีลิศ 

 6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ระดับดเีลิศ 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

เกณฑ์การประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ตั้ง

ไว
้ 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ได

้ 

ระดับคุณภาพ 

ก า
ลัง

พัฒ
นา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ดี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
80-89 

ร้อยละ 
90-100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก        
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 79.00 81.43      
1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ  
     และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 

88.00 
 

87.15     

  

1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ 
     จนเป็นนิสัย 

 

75.00 
 

76.43      

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
     และสิ่งเสพติดให้โทษ 

 

88.00 
 

89.74     

  

1.5 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จัก 
     ยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอ 
     ในความสามารถ และผลงานของตนเอง และผู้อื่น 

 
79.00 

 
81.43 

   
 

 
 

 

1.6 มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และค่านิยมที่ดี 79.00 82.74      
1.7 มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
     ในทุกสถานการณ์ 

 

75.00 
 

77.02    

   

1.8 ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว 75.00 78.34      
1.9 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน รู้หน้าที่ในความรับผิดชอบ 
     ของตนเอง 

 

79.00 
 

80.45    

 
 
 

 

1.10 มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
       ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

80.00 
 

81.35    

 
 
 

 

1.11 มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
       ของโรงเรียน 

 

88.00 
 

89.43     

  

1.12 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ 83.00 85.71      
1.13 เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ได้อย่างมีความสุข 
       และสนุกสนาน 

 

87.00 
 

89.42     

  

1.14 ช่วยเหลือตนเอง และมีวินัยในตนเอง  
       ในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ าวัน 

 

75.00 
 

77.12    

   

1.15 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งใน 
       และนอกห้องเรียน และมีความประหยัดอดออม 
       มีความพอดีพอเพียง 

 
79.00 

 
80.13 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ตั้ง

ไว
้ 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ได

้ 

ระดับคุณภาพ 

ก า
ลัง

พัฒ
นา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ดี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
80-89 

ร้อยละ 
90-100 

1.16 ไหว้ ยิ้ม ทักทายมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาท 
       ตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับ เคารพความแตกต่าง 
       ระหว่างบุคลด้านความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐาน 
       ครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

87.00 

 
 

89.54 

    
 
 

 

1.17 เล่นและท างานกับเพ่ือนหรือกับผู้อ่ืนได้  
       มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน 

 

75.00 
 

81.23    

 
 
 

 

1.18 สนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนๆ กับคุณครู และบุคคลอื่น 
       ได้เข้าใจ 

 

75.00 
 

80.32    

 
 
 

 

1.19 มีทักษะในการตั้งค าถามที่ตนเองสงสัยต่อบุคลอ่ืน 
       และพยายามหาค าตอบด้วยตนเอง 

 

75.00 
 

78.43    

   

1.20 อ่านนิทานสั้นๆและเล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืนฟังได้ 83.00 84.02      
1.21 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
       ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหา  
       และตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ด้วยตนเอง 

 
75.00 

 
76.23 

   
 

  

1.22 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการ  
       ด้านศิลปะการเล่นอย่างอิสระ และการเคลื่อนไหว 

       ร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ 

 
83.00 

 
85.65 

    
 

 

1.23 ใช้สื่อและเทคโนโลยี อย่างง่าย เช่นแว่นขยาย 

       แม่เหล็กกล้องดิจิตอลกล้องในโทรศัพท์มือถือ  
       เพ่ือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
79.00 

 
81.05 

   
 

 
 

 

รวมระดับคุณภาพ   - - 6 17 - 
เฉลี่ยร้อยละ 80.04 82.36      

สรุป ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  
     และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     พ.ศ. 2560 บริบทของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น 

 ก าลังพัฒนา 
-มีหลักสูตรปฐมวัย 
-ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ปานกลาง 
-มีหลักสูตรปฐมวัย 
-มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
-มีรายงานการประชุม 
 ดี 
-มีหลักสูตรปฐมวัย 
-มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
-มีบันทึกการประชุมการจัดท าหลักสูตร 
-มีประกาศหลักสูตร 
-มีตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย 
 ดีเลิศ 
-มีหลักสูตรปฐมวัย 
-มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
-มีบันทึกการประชุมการจัดท าหลักสูตร 
-มีประกาศหลักสูตรและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
-มีตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย 
 ยอดเยี่ยม 
-มีหลักสูตรปฐมวัย 
-มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
-มีบันทึกการประชุมการจัดท าหลักสูตร 
-มีประกาศหลักสูตรและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
-มีตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย 
-หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 

2.2 สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
      ครบทุกชั้นเรียน 

 ก าลังพัฒนา 
-ครูไม่ครบชั้น 
 ปานกลาง 
-ครูไม่ครบชั้น  
-ครู  1  คนสอน 2 ชั้นเรียน 
 ดี 
-ครูครบชั้น และมีความรู้เหมาะสม 
-มีครูจิตอาสามาช่วยสอน 
 ดีเลิศ 
-ครูครบชั้น และมีความรู้เหมาะสม 
-มีครูจิตอาสามาช่วยสอน 
-มีครูตรงตามวิชาเอกบางสาระวิชา 
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 ยอดเยี่ยม 
-ครูครบชั้น และมีความรู้เหมาะสม 
-มีครูจิตอาสามาช่วยสอน 
-มีครูตรงตามวิชาเอกทุกสาระวิชา 

2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
      ในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะ 
      ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่พัฒนาครู 
 ปานกลาง 
-ครูศึกษาหาความรู้การวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
  สถานศึกษาเอง   
 ดี 
-ครูศึกษาหาความรู้การวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
  สถานศึกษาเอง 
-อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีทักษะในการจัดประสบการณ ์  
 ดีเลิศ 
-ครูศึกษาหาความรู้การวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
  สถานศึกษาเอง 
-อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีทักษะในการจัดประสบการณ ์  
-มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
 ยอดเยี่ยม 
-ครูศึกษาหาความรู้การวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
  สถานศึกษาเอง 
-อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีทักษะในการจัดประสบการณ ์  
-มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
-จัดท าแบบวัดและประเมินผลการพัฒนาการเด็ก 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน 

      ให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย 
 ก าลังพัฒนา 
-ไม่จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ปานกลาง 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ดี 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 และนอกห้องเรียน 
 ดีเลิศ 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 และนอกห้องเรียน 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 อย่างปลอดภัย 
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 ยอดเยี่ยม 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 และนอกห้องเรียน 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 อย่างปลอดภัย 
-มีบันทึกการจัดมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

2.5 จัดสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ  ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีสื่อการเรียนการสอน 
 ปานกลาง 
-จัดท าสื่อการเรียนการสอนเป็นบางกิจกรรม 
ดี 
-จัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกกิจกรรม 
ดีเลิศ 
-จัดท าสื่อทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดท าสื่อทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 ที่หลากหลาย และมีบันทึกการพัฒนาสื่อ 

2.6 จัดการเรียนรู้ จาก DLTV อินเทอร์เน็ต  ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีอินเทอร์เน็ต 
 ปานกลาง 
-มีอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มี DLTV 
 ดี 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ดีเลิศ 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทาง 
 พัฒนา 
 ยอดเยี่ยม 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
-วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียรู้ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

3.1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
     อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล 

 ก าลังพัฒนา 
-ครูสอนโดยไม่จัดประสบการณ์ 
 ปานกลาง 
-ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการเพียงด้านร่างกาย 
 และสติปัญญา 
ดี 
-ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ครบทุกด้าน 
ดีเลิศ 
-ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ครบทุกด้าน 
 อย่างสมดุล และเหมาะกับวัยของเด็ก 
 ยอดเยี่ยม 
-ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ครบทุกด้าน  
 อย่างสมดุล และเหมาะกับวัยของเด็กท่ีสอดคล้อง 
 กับหลักสูตรปฐมวัย 

3.2 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาส 
     ให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
 ปานกลาง 
-จัดท าบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
 ดี 
-จัดท าบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
-เยี่ยมบ้าน 
 ดีเลิศ 
-จัดท าบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
-เยี่ยมบ้าน 
-ช่วยเหลือเด็กตามบันทึกข้อมูล 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดท าบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
-เยี่ยมบ้าน 
-ช่วยเหลือเด็กตามบันทึกข้อมูล 
-ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 

3.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ 
     มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร 
     สถานศึกษา 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีแผนการจัดประสบการณ์ 
 ปานกลาง 
-มีแผนการจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียน 
 การสอนตามตามแผน 
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 ดี 
-มีแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์หลักสูตร 
 และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตามแผน 
 ดีเลิศ 
-มีแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์หลักสูตร 
 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียน 
 การ สอนตามตามแผน พร้อมบันทึกหลังสอน 
 ยอดเยี่ยม 
-มีแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์หลักสูตร 
 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียน 
 การ สอนตามตามแผน พร้อมบันทึกหลังสอนน าผล 
 ไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดประสบการณ์ 

3.4 จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น  
     ปฏิบัติกิจกรรมลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     อย่างมีความสุข 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามที่คิดได้ 
 ปานกลาง 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
 ดี 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
 ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 
 ดีเลิศ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
 ด้วยตนเอง คิดเอง สร้างองค์ความรู้เอง สนุกสนาน 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
 ด้วยตนเอง คิดเอง สร้างองค์ความรู้เอง สนุกสนาน 
 เด็กมีความสุข อยากมาโรงเรียนทุกวัน 

3.5 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

     ที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     กับวัยของเด็ก 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ปานกลาง 
-จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ดี 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 และใช้สื่อที่เหมาะสม 
 ดีเลิศ 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 ใช้สื่อที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต DLTV 
 ที่เหมาะสม 
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 ยอดเยี่ยม 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 ใช้สื่อที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต DLTV 
 ที่เหมาะสม 
-มีบันทึกการจัดมุมประสบการณ์ และบันทึกการใช้สื่อ 
 และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

3.6 ประเมินการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการต่างๆ 

     ที่หลากหลาย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือน าผลที่ได้ 
     ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์การพัฒนาเด็ก 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่ประเมินการพัฒนา 
 ปานกลาง 
-ท าแบบประเมินและบันทึกการพัฒนาเด็ก 
ดี 
-ท าแบบประเมินหลายๆแบบและบันทึกการพัฒนาเด็ก 
ดีเลิศ 
-ท าแบบประเมินหลายๆแบบและบันทึกการพัฒนาเด็ก 
 และน าผลมาปรับปรุงการพัฒนาการเด็ก 
 ยอดเยี่ยม 
-ท าแบบประเมินหลายๆแบบและบันทึกการพัฒนาเด็ก 
 และน าผลมาปรับปรุงการพัฒนาการเด็ก 
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุง 

 การจัดประสบการณ์การพัฒนาเด็ก 
สรุป ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นนฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ตั้ง

ไว
้ 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ได

้ 

ระดับคุณภาพ 

ก า
ลัง

พัฒ
นา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ดี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
80-89 

ร้อยละ 
90-100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน        
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
        ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 

80.00 
 

82.65    

 
 

  

1.1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 
       แต่ละระดับชั้น 

 

77.00 
 

79.14    

   

1.1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

78.00 
 

82.44    

 
 

  

1.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี 
       วิจารณาญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
       รว่มกับผู้อ่ืนและแก้ปัญหาได้ 

 
 

75.00 

 
 

78.65 
   

 
  

1.1.5 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
        โครงงานโครงการและชิ้นงาน 

 

78.00 
 

79.64    

   

1.1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        อินเทอร์เน็ตโซเชียล ดิจิตอล ในการพัฒนาความรู้  
        ให้กับตนเองได้อย่างปลอดภัย 

 

82.00 
 

84.92     
 

 

1.1.7 มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี  
       มีความพร้อม ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  
       ในการท างานหรืออาชีพ 

 
 

80.00 

 
 

82.75 
   

 
 
 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        
1.2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
       สถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
       ก าหนด 

 
 

84.00 

 
 

86.14 
    

 
 

1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
       ของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
       วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 
 

78.00 

 
 

79.24 
   

 
  

1.2.3 สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนทุกเพศ วัย ต่างศาสนา  
       ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

83.00 
 

84.87     

  

1.2.4 มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
        และแสดงออกอย่างเหมะสม 

 

78.00 
 

82.34    
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ตั้ง

ไว
้ 

ร้อ
ยล

ะท
ี่ได

้ 

ระดับคุณภาพ 

ก า
ลัง

พัฒ
นา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ด ี ดีเ
ลิศ

 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

ร้อยละ 
80-89 

ร้อยละ 
90-100 

1.2.5 สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้โดยไม่ขัดแย้ง และมีความสุข 83.00 84.43      
รวมระดับคุณภาพ   - - 4 8 - 

เฉลี่ยร้อยละ 79.67 82.26      
สรุป ระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
     ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
     ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
     แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ก าลังพัฒนา 
-เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 ไมช่ัดเจน 
 ปานกลาง 
-มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 ชัดเจน 
 ดี 
-มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล   
 ดีเลิศ 
-มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
 ชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ 
 ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ยอดเยี่ยม 
-มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
 ชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ 
 ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
-ด าเนินงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ที่สถานศึกษาก าหนด เห็นผลเชิงประจักษ์ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
     มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษา 

 ก าลังพัฒนา 
-ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาไมช่ัดเจน 
 ปานกลาง 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
 ดี 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
-มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ดีเลิศ 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
 มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ของสถานศึกษา 
-มีแผนพัฒนาการศึกษา 
-มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 ยอดเยี่ยม 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
 มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ของสถานศึกษา 
-มีแผนพัฒนาการศึกษา 
-มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการและประเมินผล 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา โดยจัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 ปานกลาง 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนบางสาระวิชา 
 ดี 
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกสาระวิชา 
 ดีเลิศ 
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกสาระวิชา 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ NT, O - NET 
 ยอดเยี่ยม 
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพตามหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกสาระวิชา 
-จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ RT, NT, O-NET 
  และผลสัมฤทธิ์ ป.1 - 6 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     โดยการอบรมสัมมนาศึกษาหาความด้วยตนเอง 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่พัฒนาครู 
 ปานกลาง 
-ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง  
 ดี 
-ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง  
-ครูอบรมเชิงปฎิบัติการการตามที่หน่วยงานต่างๆจัด   
 ดีเลิศ 
-ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง  
-ครูอบรมเชิงปฎิบัติการการตามที่หน่วยงานต่างๆจัด   
-ครูอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบคูปอง 
 ยอดเยี่ยม 
-ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง  
-ครูอบรมเชิงปฎิบัติการการตามที่หน่วยงานต่างๆจัด   
-ครูอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบคูปอง 
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-ครูน าผลการอบรมพัฒนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
 การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  
     แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ปานกลาง 
-จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ดี 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 และใช้สื่อที่เหมาะสม 
 ดีเลิศ 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 ใช้สื่อที่ที่เหมาะสม 
-จัดมุมประสบการณ์ 
 ยอดเยีย่ม 
-จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 ใช้สื่อที่เหมาะสม 
-จัดมุมประสบการณ์ 
-จัดนิทรรศการ 
-จัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต  
      ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างทั่วถึง 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีอินเทอร์เน็ต 
 ปานกลาง 
-มีอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มี DLTV 
 ดี 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ดีเลิศ 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทาง 
 พัฒนา 
 ยอดเยี่ยม 
-มีอินเทอร์เน็ต และมี DLTV พร้อมจัดกิจกรรม 
 การเรียนการสอน 
-บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
-วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากระบบเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียรู้ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
     ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 ก าลังพัฒนา 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่วิเคราะห์มาตรฐานและตัว 
 ชี้วัด 
 ปานกลาง 
-วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพียงบางสาระวิชา 
 ดี 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานและ 
 ตัวชี้วัดทุกรายวิชาบางชั้นเรียน 
-จัดท าแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดบางชั้นเรียน 
 ดีเลิศ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานและ 
 ตัวชี้วัดทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียน 
-จัดท าแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกชั้นเรียน 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานและ 
 ตัวชี้วัดทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียน 
-จัดท าแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกชั้นเรียน 
-จัดท าหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน 

3.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยง 
     กับชีวิตประจ าวัน 

 ก าลังพัฒนา 
-สอนแบบบรรยาย 
 ปานกลาง 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกเขียน 
 ดี 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกเขียน 
-จัดกิจกรรมแผนผังความคิด 
 ดีเลิศ 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกเขียน 
-จัดกิจกรรมแผนผังความคิด 
-จัดให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกเขียน 
-จัดกิจกรรมแผนผังความคิด 
-จัดให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
-ฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3.3 มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีสื่อการสอน 
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 ปานกลาง 
-มีสื่อการสอนที่ครูคิดข้ึนเอง 
 ดี 
-มีสื่อการสอนที่ครูและนักเรียนช่วยกันคิด 
 ดีเลิศ 
-มีสื่อการสอนที่ครูและนักเรียนช่วยกันคิด 
-ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน 
 ยอดเยี่ยม 
-มีสื่อการสอนที่ครูและนักเรียนช่วยกันคิด 
-ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน 
-มีบันทึกการใช้สื่อ และประเมินผลเพ่ือพัฒนาสื่อ 

3.4 วัดและประเมินผลผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ก าหนด ประเมินผล และน าผลปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่มีระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 ปานกลาง 
-มีระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 ดี 
-มีระเบียบวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
 ดีเลิศ 
-มีระเบียบวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
-สร้างเครื่องมือวัผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม 
-มีระเบียบวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
-สร้างเครื่องมือวัผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
-น าผลในการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
     เด็กชอบมาโรงเรียนเรียนอย่างมีความสุข 

 ก าลังพัฒนา 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูพูดฝ่ายเดียว 
 ปานกลาง 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนท ากิจกรรมตาม 
 ที่ครูก าหนด 
 ดี 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 ที่ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 
 ดีเลิศ 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 ที่ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แทรกความรู้ควบคู่ไปกับ 
 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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 ดยอดเยี่ยม 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 ที่ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แทรกความรู้ควบคู่ไปกับ 
 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยเรียนอย่างมีความสุข 

3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อหาทาง 
     แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 ก าลังพัฒนา 
-ไม่จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ปานกลาง 
-จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ดี 
-จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ในรูปแบบคณะกรรมการ 
ดีเลิศ 
-จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ในรูปแบบคณะกรรมการ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยอมรับมติ 
 ของกลุ่ม 
 ยอดเยี่ยม 
-จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 ในรูปแบบคณะกรรมการ 
-ผแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยอมรับมติ 
 ของกลุ่ม 
-ผู้เรียนช่วยกันคิดและแก้ปัญหาในกลุ่มได้ 

สรุป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 

ที ่13 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางซ้ายฯ 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน     
ของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนบ้านยางซ้ายฯ  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายรักษ์  เกิดเกตุ   ผอ.ร.ร.บ้านยางซ้ายฯ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายวินัย  กันอ่วม   ผอ.ร.ร.วัดปากพระ  ผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นางสาวกิรณา  คงนา    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นายสัญญา  ชิตอักษร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

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

2.1 นางนาตยา  เสน่หา   ครผูู้ช่วย                ประธานกรรมการ 
2.2 นางพัชรินทร์  อินทรโชติ ครูผู้ทรงคุณค่า    กรรมการ 
2.3 นางธิดารัตน์  หนูนาค  ครูผู้ทรงคุณค่า   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายสัญญา  ชิตอักษร  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
3.2 นายณรงค์  อินทรโชติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.3 นางมาลี  ชิตอักษร   ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
3.4 นายวรุต  หล าภักดี   ครผูู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าทีด่ังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
 4.1 นายรักษ์  เกิดเกตุ           ผอ.ร.ร.บ้านยางซ้ายฯ  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายณรงค์  อินทรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.3 นางมาลี  ชิตอักษร   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          4.4 นายวรุต  หล าภกัดี              ครูผู้ชว่ย                                กรรมการ 
          4.5 นางนาตยา  เสน่หา              ครูผู้ช่วย                               กรรมการ   
          4.6 นายสัญญา  ชิตอักษร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
          4.7 น.ส.ชยุดา  สดใส            ครูธุรการ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  
อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ)              
        ( นายรักษ์  เกิดเกตุ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้ายฯ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
                          รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
                                 ของโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

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

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
เมื่อวันที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 

 

                                        ลงชื่อ            
                                                   ( นางสาวกิรณา  คงนา ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                       โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 

 
 

                                        ลงชื่อ    
( นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 
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                           คณะผู้จัดท า 
 

1. นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธาน 

2. นายณรงค์   อินทรโชติ  ครู ช านาญการพิเศษ                           กรรมการ 

3. นางมาลี   ชิตอักษร   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

4. นายวรุต  หล าภักดี            ครู ผู้ช่วย                       กรรมการ 

5. นางนางนาตยา  เสน่หา              ครู ผู้ช่วย                                         กรรมการ 

6. นายสัญญา  ชิตอักษร            ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวชยุดา  สดใส                      ครูธุรการ                 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


