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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
       (นายณรงค์   ภาคภูมิ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
         ๘ เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
 

ค ำน ำ  
สำรบัญ  
บทสรุปผู้บริหำร ก 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน ๑ 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย                                                                                                                                                   
    มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก                                                             
    มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                                      
    มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ                                 

๑๑ 
๑๑ 
๑๑ 
๑๓ 
๑๖ 

      ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                                                                           ๑๘ 
         มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน                                                               ๑๘ 
         มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                                            ๒๐ 
         มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                    ๒๒ 
         บทสรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                                     ๒๓ 
ภำคผนวก  
      

- ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 
- ประกำศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 

 กำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ 

           กำรศึกของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็นคณะกรรรมกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
- เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
- ภาพกิจกรรม 
 

 
 

   



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  ต้ังอยู่เลขที่  ๑๑๖  หมู่ ๑๐  ต ำบลกง  อ ำเภอกงไกรลำศ     
จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑  มีผู้บริหำรสถำนศึกษำชื่อ     
นำยณรงค์  ภำคภูมิ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ในปีกำรศึกษำ 256๒              
มีนักเรยีน จ ำนวน 2๖๑  คน  ครูผู้สอน 1๖ คน มีผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้    

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๑. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
          ๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย รำยมำตรฐำนมีดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี   คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘  โดยเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๗  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๗   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๑.๔๔    มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๒๔    

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี   
มีหลักฐาน สนับสนุนผลการประเมินดังนี้   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน เป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จัดครูได้เพียงพอกับชั้นเรียน มีครูประจ าการ ๒ คน 
โดย จบการศึกษาปฐมวัย ๑ คน และมีประสบการณ์ในการสอน ๑ คน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์โดยมีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูมีความรู้และมี
ทักษะในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  โคยค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  ให้บริการสื่อเทคโนโลยี่
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้แก่ครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงเพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุขลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน  



 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
จุดเด่น 
           ๑)  จัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน 
         ๒)  กระบวนการบริหารจัดการครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ๓ ) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
จุดที่ควรพัฒนา  
           ๑). จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและควำมคิดรวบยอด 
           ๒).  จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
           ๓).  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดการประสบการณ์บูรณาการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์   ภาษาไทย 
แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
     แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๒  จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๓  จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็ม  บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
          1. สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ดี 
          2. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รำยมำตรฐำนมีดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 74.26  ผู้เรียนรู้จักกำรวำงแผนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลัก

ประชำธิปไตย กล้ำแสดงออก และแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถแก้ปัญหำและ
น ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 76.73  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมโดยท ำโครงงำนได้ตำมควำมสำมำรถของแต่ละระดับชั้น มีผลกำรพัฒนำ
ร้อยละ 72.27  ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สำมำรถวิเครำะห์ จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี ส ำคัญ จ ำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 81.68 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำคิดเป็นร้อยละ 72.85 มีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำงๆ ตำม
หลักสูตรจำกพ้ืนฐำนเดิมอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ มีคะแนน
เฉลี่ย 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สูงกว่ำระดับประเทศและในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มี 2 กลุ่มสำระ ที่สูง
กว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ    

ทุกระดับชั้นได้เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น “สำรพัดทอง”ท ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรผลิต
ขนมทองม้วน เป็นพื้นฐำนในกำรน ำไปประกอบอำชีพในอนำคตได้ มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 84.16  คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 94.69 ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 84.16 รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ



 
 

แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 78.71 รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติด รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 71.78   

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ด ำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งพัฒนำ
ครูและบคุลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
     
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี  
ไดจ้ัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก บวก มีกำรตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  

 3. แผนกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีระดับคุณภำพที่สูงขึ้น 
  จุดเด่น 
           1)  บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดดเด่น เฉพำะด้ำนที่หลำกหลำย     
         2)  บุคลำกรมคีวำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน 
           3   นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยี 
           4)   นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
           5)  นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

จุดที่ควรพัฒนำ  
           1)  น ำพำครูศึกษำดูงำนถึงเทคนิควิธีกำรสอนแนวใหม่ๆท่ีหลำกหลำยเพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้กับนักเรียน          
  2)  พัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ และควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ            

3)  ให้เด็กแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและกำรแก้ปัญหำ ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
1) โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2) โครงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
3) โครงกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงกำรส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และน ำไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ควำมรู้สูงขึ้นตำมระดับชั้น 
 

 



 
 

บันทึกควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒  ของโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  ที่ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)    ครั้งที่  2 / 256๓  เมื่อวันที่  ๖  เดือน
เมษำยน  พ.ศ. 256๓  ได้พิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒  ของโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  แล้วคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนให้ควำมเห็นชอบตำมรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒  จึงให้ข้อเสนอแนะให้น ำผลกำรด ำเนินกำรไปจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรโรงเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

 

 

  ลงช่ือ  .................................................................... 

                                                                     ( นำยศุภกฤษ์  ปำนจู ) 

                                    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 

จำกกำรที่ได้รับเกียรติจำกโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  ให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพภำยใน
โรงเรียน  ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำรผู้ตรวจสอบคุณภำพภำยในโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  ตำมสภำพ
ควำมเป็นจริง  พบว่ำ ผู้บริหำร  คณะครู  บุคลำกรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตลอดจนผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถและนักเรียนมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดี  มีควำมรู้ทักษะตำมหลักสูตร  
มีควำมรู้ทักษะด้ำนเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี  มีผลงำนโดด
เด่นเป็นที่ประจักษ์  ขอชมเชย  ชื่นชมในกำรร่วมใจกันพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนตำมที่ปรำกฏ 
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    ลงช่ือ ......................................... ................. 
   ( นำยกฤษณะ   วุ่นอ่อน  )   
 
 

 
 

              ต ำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ



 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ที่อยู่ ๑๑๖ หมู่ ๑๐  ต าบลกง  อ าเภอกงไกรลาศ     
   จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๗๐  สังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑     
  โทรศัพท๐์-๕๕๖๙-๑๒๕๕         โทรสำร  -    Website http://www.thaischool.in.th/BKR/main/ 
  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา.ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
          ผู้บริหำรสถำนศึกษำชื่อ     นายณรงค์       ภาคภมูิ     วุฒิกำรศึกษำการศึกษามหาบัณฑิต        
สำขำบริหารการศึกษา ด ำรงต ำแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันเป็นเวลำ ๔ ปี   ๕  เดือน 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)   เปิดท าการสอนเมื่อปี   พ.ศ. ๒๔๕๖  ณ ศาลาการเปรียญ  วัด
กงไกรลาศ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลกง ๑    เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๒  ทางราชการพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้เป็น
เอกเทศและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่เป็น    โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
      ปี  พ.ศ. ๒๕๐๕   ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้น าโรงเรียนมัธยมกงไกรลาศ    มารวมกับโรงเรียน 
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    และจัดการเรียนการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗   
     ปี  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๕   โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จัดการเรียน 
การสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓    
     ปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ  ๑  อ าเภอ  ๑  โรงเรียน 
ในฝัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย  เขต ๑  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     ค าขวัญโรงเรียน   มีคุณธรรม   น าความรู้ 
              วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองและ
สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนในโครงการ    ๑   อ าเภอ    ๑   โรงเรียนในฝัน  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

 
 ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ายม มีน้ าท่วมขังทุกปี ประชากรในพ้ืนที่
เขตบริการโรงเรียนแบ่งออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ  เขตชุมชนเมือง กับชุมชนชนบท  ชุมนเมืองจะมีอาชีพ
ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว  โดยเฉพาะอาชีพในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงคือการท าน้ าปลาและปลาร้า การท า 
ขนมผิง ขนมทองม้วน เป็นต้น  ส่วนชุมชนในเขตชนบทมีอาชีพท านา ปลูกผัก  รับจ้างทั่วไป  และท าประมง
พ้ืนบ้านในฤดูน้ าหลาก   มีประชากรประมาณ   ๕๐๐  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 
วัดกงไกรลาศ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกงไกรลาศ   
          การศึกษาผู้ปกครอง 
                 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ประมาณร้อยละ   ๙๗.๐๒ 
         ปริญญาตรี    ประมาณร้อยละ     ๒.๖๔ 
        สูงกว่าปริญญาตรี   ประมาณร้อยละ     ๐.๓๓ 



๒ 
 

 
          อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
                 ข้าราชการ  ๑๑   ประมาณร้อยละ     ๓.๖๓ 
                 ค้าขาย     ๔๘   ประมาณร้อยละ   ๑๕.๘๔ 
                 เกษตรกร ๙๖   ประมาณร้อยละ   ๓๑.๖๘ 
                 รับจ้าง   ๑๒๘   ประมาณร้อยละ   ๔๒.๒๔ 
       ไม่มีอาชีพ ๒๐   ประมาณร้อยละ   ๖.๐๐ 
                 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                      ประมาณร้อยละ   - 
        ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
                  พุทธ    ร้อยละ  ๑๐๐ 
                  คริสต์    ร้อยละ ๐ 
                  อิสลาม    ร้อยละ ๐ 
                  ฮินดู    ร้อยละ ๐ 
                  ซิกซ ์    ร้อยละ ๐ 
       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   ร้อยละ ๐ 
        รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ  ๓๘,๐๐๐  บาท 
        จ านวนเฉลี่ยคนต่อครอบครัว   ๔   คน 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
                    “เน้นวิชาการ  สานคุณธรรม  ภูมิปัญญาเลิศล้ า  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
              ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามามาตรฐานการศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น 
      ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      ๓. ผู้เรียนภาคภูมิใจ รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตน 
      ๔. ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               ๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ       
   

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
             นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข 
       ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ สถานศึกษาและหลักสูตร 
       ๒. นักเรียนมีผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
       ๓. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
       ๔. นักเรียนภาคภูมิใจ รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตน 
       ๕. นักเรยีนสามารถด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๖. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ      
 
                



๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มีการบริหารจัดการแบบ PDCA 

 
กลยุทธ์ 

              กลยุทธ์  ที่ส าคัญของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) มีดังนี้ 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตร  
 ๒.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  สร้างเสริมศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
 ๔.  พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
                                         มีคุณธรรม  น าความรู้ 
 

ค่านิยม 
                การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผู้รับบริการ เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                          นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตน  
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
          สืบสานวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทองม้วนอร่อยลิ้น  นาฏศิลป์เด่นดัง     
  

อักษรย่อของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
                               บ.ก.ร. 
 

ปรัชญา 

นักเรียนก้าวสู่โลกกว้าง  ด้วยความภาคภูมิใจ 

 
สีประจ าโรงเรียน 

ขาว – แดง 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
           ๑)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ช่วย
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ 

๑ - ๑๕ - ๑ ๒ ๒ 

 
๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำ 
ปวช. 

ปวช. ปวส. ประกำศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ 
เอก 

ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ 

- - - - ๑๒ ๙ - 

 
๓) วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ ๑ ครู  คศ. ๒  ครูคศ. ๓  ครู  คศ. ๔  ครู  คศ.๕ 
ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

- ๑ ๒ ๑๔ - - 

 
 
 
๔) วิชำเอก 
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๓ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รวม ๒๗๗ คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.๑ - - - -  
อ.๒ ๑ ๑๙ ๑๖ ๓๕  
อ.๓  ๑ ๑๕ ๙ ๒๔  
รวม ๒ ๓๔ ๒๕ ๕๙  
ป.๑ ๑ ๑๐ ๑๔ ๒๔  
ป.๒ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔  
ป.๓ ๑ ๑๖ ๑๖ ๓๒  
ป.๔ ๑ ๑๕ ๑๓ ๒๘  
ป.๕ ๑ ๑๑ ๙ ๒๐  
ป.๖ ๑ ๑๑ ๑๒ ๒๓  
รวม ๖ ๗๖ ๗๕ ๑๕๑  
ม.๑ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑  
ม.๒ ๑ ๙ ๙ ๑๘  
ม.๓ ๑ ๙ ๓ ๑๒  
รวม ๓ ๒๘ ๒๓ ๕๑  

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๓๘ ๑๒๓ ๒๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 

ร่างกาย 
อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

อ.๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๙.๘๓ ๙๗.๔๕ 
รวม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๘๙.๘๓ ๑๙๗.๔๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๙๑ ๙๘.๗๒ 
 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕,๘๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ป.๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๘๓ ๙๑.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ป.๓ ๙๖.๖๓ ๙๓.๗๕ ๘๔.๓๘ ๙๓.๗๕ ๘๗.๕๐ ๘๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๙๓.๗๕ ๙๓.๗๕ 

ป.๔ ๕๐.๐๐ ๒๑.๔๓ ๙๖.๔๓ ๓๙.๒๙ ๓๙.๒๙ ๑๐.๗๑ ๑๐๐ ๙๖.๔๓ ๙๖.๔๓ 

ป.๕ ๔๗.๓๗ ๒๙.๓๒ ๖๓.๑๖ ๓๖.๘๔ ๓๖.๘๔ ๒๖.๓๒ ๙๔.๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ป.๖ ๗๓.๙๑ ๓๐.๔๓ ๗๘.๒๖ ๓๔.๗๘ ๕๖.๕๒ ๓๙.๑๓ ๙๕.๖๕ ๕๖.๕๒ ๙๕.๖๕ 

ม.๑ ๖๔.๗๑ ๒๖.๔๑ ๗๖.๔๗ ๔๗.๐๖ ๔๑.๑๘ ๕๒.๙๔ ๔๗.๐๖ ๑๐๐ ๙๔.๑๒ 

ม.๒ ๔๓.๗๕ ๓๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๔๓.๗๕ ๖๒.๕๐ ๔๓.๗๕ ๖๒.๕๐ ๘๗.๕๐ ๘๗.๕๐ 

ม.๓ ๔๑.๖๗ ๔๕.๓๓ ๕๘.๓๓ ๓๓.๓๓ ๔๑.๖๗ ๖๖.๖๗ ๙๕.๘๓ ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ 

รวม ๖๑๘.๐๔ ๔๘๔.๑๗ ๗๑๕.๓๖ ๕๒๘.๘๐ ๕๖๑.๓๓ ๕๑๘.๖๙ ๗๘๙.๕๔ ๘๒๕.๘๗ ๘๕๙.๑๒ 

ร้อยละ ๖๘.๖๗ ๕๓.๘๐ ๗๙.๔๘ ๕๘.๗๕ ๖๒.๓๗ ๕๗.๖๓ ๘๗.๗๓ ๙๑.๗๖ ๙๕.๔๖ 

 
 



๗ 
 

 
 
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๔ - - ๔ ๒๐ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๔ - - ๑ ๒๓ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๓๒ - - ๒ ๓๐ ๓๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๘ - ๒๑ ๗ - ๗ ๒๕.๐๐ 
ป.๕ ๒๖ ๑  ๑๒ ๗ ๑๙ ๗๓.๐๗ 
ป.๖ ๒๓ - ๒ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
ม.๑ ๒๑ ๔ ๖ ๙ ๒ ๑๑ ๕๒.๓๘ 
ม.๒ ๑๘ ๑ ๔ ๘ ๕ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
ม.๓ ๑๒ - ๕ ๒ ๕ ๗ ๕๘.๓๓ 

รวม ๒๐๘ ๖ ๓๘ ๕๖ ๑๐๒ ๑๕๘  

 
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๔ - - - ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๔ - - ๑ ๒๓ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๓๒ - ๒ ๓ ๒๗ ๓๐ ๙๓.๗๕ 
ป.๔ ๒๘ - ๘ ๑๔ ๖ ๒๐ ๗๑.๔๓ 
ป.๕ ๒๖ ๑  ๑๒ ๗ ๑๙ ๗๓.๐๗ 
ป.๖ ๒๓ - - ๔ ๑๙ ๒๓ ๑๐๐ 
ม.๑ ๒๑ ๔ - ๔ ๑๓ ๑๗ ๘๐.๙๕ 
ม.๒ ๑๘ ๑ ๕ ๖ ๖ ๑๒ ๖๖.๖๗ 
ม.๓ ๑๒  ๒ ๓ ๗ ๑๐ ๘๓.๓๓ 

รวม 
 

๒๐๒ 
 

๖ 
 

๑๗ 
 

๔๗ 
 

๑๓๒ 
 

๑๗๙ 
 

๙๔.๖๙ 

 
 
 



๘ 
 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๑ ๑ ๘ ๑๓ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๒ ๑๔ ๗ ๒๓ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- ๒ ๑๑ ๑๐ ๒๓ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- ๓ ๑๑ ๙ ๒๓ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- ๓ ๑๐ ๑๐ ๒๓ ๑๐๐ 

รวม ๑ ๑๑ ๕๔ ๔๙ ๑๑๔ ๙๙.๑๓ 

๕) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - ๘ ๔ ๑๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๑ ๖ ๕ ๑๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- ๒ ๖ ๔ ๑๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - ๘ ๔ ๑๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - ๗ ๕ ๑๒ ๑๐๐ 

รวม - ๓ ๓๕ ๒๒ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 



๙ 
 

 
๑.๕ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน    

 
๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 51.30   
ด้านค านวณ 50.15   
ด้านเหตุผล 51.74   

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 51.07   

 
๑.๖ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๖.๖๗ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๔๐.๖๗ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๕ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๑๗ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
     ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๙.๖๓ ๔๖.๖๗ -๑๒.๙๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๔.๖๙ ๔๐.๖๗ -๔.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๖๙ ๒๙.๘๕ -๘.๘๔ 
ภาษาอังกฤษ ๔๐.๐๐ ๓๒.๑๗ -๗.๗๘ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๓.๕๖ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๑๑ ๒๖.๙๘ ๒๖.๙๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๑๗ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๗.๔๔ ๖๓.๕๖ +๖.๑๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๐ ๑๙.๑๑ -๖.๓๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๐๐ ๓๐.๑๗ -๒.๘๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๗๕ ๓๐.๒๒ +๓.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาปฐมวยั        ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก   
         ๑. ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 
         ๒.วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
           ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           ๒.๑.๑.  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ไดส้่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ า โรงเรียนจัดให้
เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีกิจกรรมเดินออกก าลังกายหลังท ากิจกรรมหน้าเสา
ธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการให้
ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมปากและฟันให้กับเด็กโดยให้เด็กแปรงฟันก่อนนอน และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลกงไกรลาศในการมาตรวจสุขภาพปากและฟันของเด็ก     นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่น
กีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน  กลุ่มเครือข่ายและระดับอ าเภอ  
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ ๘๒.๗๗ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง   มีสุขนิสัย
ที่ดี มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๘๖.๖๑  การเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัว ร้อยละ๗๘.๓๓ การดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง ร้อยละ ๘๖.๓๒ การปฏิบัติตนตามข้อตกลง ร้อยละ๗๙.๑๙   การหลีกเลี่ยงที่เสี่ยงต่อโรค ระวังภัย
จากบุคคลและที่อันตราย ร้อยละ ๘๓.๔๒ 
 
          ๒.๑.๒.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่อง
ใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรม
ร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ร้อยละ  ๘๑.๘๗ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
โดยเด็กมีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ร้อยละ๘๖.๙๓   รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอยร้อยละ๘๒.๐๘  ยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่นร้อยละ๘๑.๘๒ มีจิตส านึกและค่านิยม
ที่ดี ร้อยละ๘๓.๔๒ มีความม่ันใจกล้าแสดงออก๗๗.๖๕ ช่วยเหลือแบ่งปัน๘๐.๘๕ มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ
๘๒.๒๘ มีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร้อยละ๘๐.๐๐ 



๑๒ 
 

 
          ๒.๑.๓.  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัด
กิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู 
โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา      
วันแม่  วันพ่อ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ ๘๑.๔๔ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม  โดยเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
ตนเองได้ร้อยละ ๘๖.๐๐  มีวนิัยในตนเองร้อยละ ๘๔.๐๓ ประหยัดและพอเพียงร้อยละ ๘๐.๗๐  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ ๘๐.๑๐  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยได้ร้อยละ๘๑.๓๗  เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ร้อยละ๗๗.๘๖  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ๘๑.๙๐ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยไม่อาศัยความ
รุนแรงได้ร้อยละ ๗๙.๕๘ 

 
           ๒.๑.๔.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่
ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมใน
ระดับกลุ่มเครือข่าย  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริม
ให้เด็กได้เสนอผลงานของตนเอง  หรือผลงานกลุ่มด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานทีเ่พ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ ๗๐.๒๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม  โดยเด็กสามารถ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ร้อย
ละ ๗๓.๓๐ ต้ังค าถามและการค้นหาค าตอบร้อยละ๗๓.๐๖  อ่านนิทานและเล่าเรื่องได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ
๗๔.๒๗ มีความคิดรวบยอดร้อยละ๖๓.๐๙  การคิดเชิงมีเหตุผลร้อยละ ๖๓.๐๙ การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ร้อยละ๖๓.๕๑ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการร้อยละ๗๗.๐๖ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ร้อยละ๗๔.๕๖ 
 

๒.๒ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน 

แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง  , สรุปผลเกี่ยวกับกับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ,  แบบบันทึกการ 
ตรวจสุขภาพ , แบบบันทึกการแปรงฟัน , แบบบันทึกการดื่มนม , แบบบันทึกการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร , แบบบันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง , กีฬาสี กีฬากลุ่มเครือข่าย กีฬาอ าเภอ  , ทัศนศึกษาแหล่ง



๑๓ 
 

เรียนรู้ , วันส าคัญ , แบบสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้านอารมณ์และจิตใจ    , สรุปผลการบันทึก
แผนการจัดประสบการณ์ , สรุปผลโครงการ  ,  แฟ้มสะสมผลงาน , โครงงานวิทยาศาสตร์  , แผนการจัด
ประสบการณ ์, บันทึกพัฒนาการ , การอบรมคุณธรรมนักเรียน , แบบสังเกตการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
สรุปผลแบบประเมินพัฒนาการ , สรุปผลการสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก , สอบถาม 
สัมภาษณ์  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน 

      
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เด็กมีร่ำงกำยเติบโตตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มี
ทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย สำมำรถดูแลสุขภำพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีอำรมณ์แจ่มใส ร่ำ
เริง สนุกสนำน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
มีสติปัญญำเรียนรู้ได้ตำมวัยและสำมำรถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันของตนเองได้อย่ำงดี 
 

-ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 
-ด้ำนกำรมีควำมคิดรวบยอด กำรแก้ปัญหำที่
เกิดจำกกำรอ่ำน 
-กำรท ำกิจกรรมเสริมสติปัญญำให้เหมำะสม
ตำมวัย 
-กำรส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำร ล้ำงมือก่อนออกจำก
ห้องน้ ำ ห้องส้วม และกำรเลือกรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-กำรยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ 
-กำรใช้ค ำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-กำรใช้วำจำสุภำพเหมำะสมกับวัย 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
     แผนปฏิบัติงานที่  ๑  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในระดับประถมวัย 
     แผนปฏิบัติงานที่  ๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเช่น การเล่านิทาน         
     แผนปฏิบัติงานที่  ๓  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดการประสบการณ์บูรณาการณ์ด้าน   
                               วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์    ภาษาไทย 
      แผนปฏิบัติงานที่  ๔  จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขนิสัยที่ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
         ๑.ผลกำรประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพด ี

         ๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

        ๒.๑  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              ๒.๑.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ-์



๑๔ 
 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม   โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองกับความต้องการของเด็กมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
              ๒.๑.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
โรงเรียนจัดครูได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนโดยจัดครูเข้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสม เพราะเป็นผู้มี
ประสบการณ์สอนชั้นปฐมวัยมาเป็นเวลานาน จบตรงเอกปฐมวัย และผ่านการอบรมเก่ียวกับการสอนปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียนและได้มีการพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โรงเรียนมีครูประจ าการที่จบเอกปฐมวัยและครูที่มีประสบการณ์สอนด้านปฐมวัย 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
       ๒.๑.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได้มีการพัฒนา
อบรมคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัดประสบ การณ์ให้เด็กทุก
ด้านมีการจัดท าแผนการจัดประสบ การณ์ให้กับเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน มีการประเมิน ผลตามสภาพจริง มีบันทึก
หลังการสอนโรงเรียนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม
กีฬากลุ่ม กิจกรรมทัศนศึกษา การน าเด็กเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน 
 

    ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
     จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ)มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ ส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
มีมุมประสบการณ์และ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาของหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 
             ๒.๑.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 



๑๕ 
 

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จัดให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน
การสอน ส่งเสริมการจัดท าสื่อการสอนของครู และมีสื่อการเรียนรู้ วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ของครู  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เต็มศักยภาพ 
 
              ๒.๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

    มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มี
การประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จัดกิจกรรมภาคี ๔ 
ฝ่าย มีการประชุมครูและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมกันจัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปโครงการและกิจกรรม
ตามแผนแล้วจัดท ารายงานสถานศึกษา (SAR) อย่างต่อเนื่อง   
 
      ๒.๒  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน 
          หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย , เอกสารสรุปผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ , เอกสาร
ประเมินหลังการจัดประสบการณ์ , แฟ้มสะสมผลงาน , เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของครู , ค าสั่งแต่งตั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ ,  เกียรติบัตรการประชุม/อบรมของครู /อบรม พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  ,รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง , วิจัยในชั้นเรียน , สรุปการประเมินพัฒนาการนักเรียน , สภาพห้องเรียนจริง ,ภาพถ่าย
บรรยากาศการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน, โครงการสารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน , แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน , ปฏทิินปฏิบัติงาน 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
           - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 
           - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

- จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด    
   ประสบการณ ์
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง 
   ปลอดภัย และพอเพียง 
-  ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
       แผนปฏิบัติงานที่  ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
        แผนปฏิบัติงานที่  ๒ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
       แผนปฏิบัติงานที่  ๓  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 



๑๖ 
 

        แผนปฏิบัติงานที่  ๔  จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๑. ผลกำรประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 

๒.๑.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  โดยการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้ครูรู้จักเด็กอย่างแท้จริง มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครูจัดท าแบบประเมินพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทุก
ด้านอย่างเหมาะสม 

๒.๑.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมอย่างอิสระ หลากหลายตามความต้องการ ตามความสนใจ

ของเด็ก เด็กได้เรียนรู้ลงมือท าด้วยตนเอง มีการน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กได้ท า
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ท าให้เด็กได้มีความสุขกับการเรียน เช่น กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่น  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข  
 

๒.๑.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ



๑๗ 
 

อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ)มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ 
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน โดยมีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท และปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
มีมุมประสบการณ์ และจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  

๒.๑.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กส่งผลให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และแก้ไข
ปัญหาพัฒนาการเด็กต่อไป 

 
   ๒.๒ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน 
          แบบบันทึกพัฒนำกำรของเด็ก, รายงานผลการประเมินตนเอง, การจัดกิจกรรมวัตรประจ าวัน   
แผนการจัดประสบการณ์ , สรุปการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน , กีฬาสี กีฬาเครือข่าย กีฬาอ าเภอ 
วันส าคัญ , บันทึกตรวจสุขภาพ , บันทึกความดี , นิเทศภายใน , การสอนแบบโครงงาน , สภาพจริงของชั้น
เรียน , ภาพกิจกรรม , ผลงาน/ชิ้นงาน บอร์ดป้ายนิเทศ , การจัดท าสื่อและอุปกรณ์ , บันทึกการนิเทศการ
สอน ,ผลงานนักเรียน , แบบบันทึกพัฒนาการ , แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
          - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานและ
ความคิดรวบยอด 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  แผนปฏิบัติงานที่  ๑  กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนสะเต็ม  บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 



๑๘ 
 

  แผนปฏิบัติงานที่  ๒  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กขณะอยู่ที่บ้าน 
  แผนปฏิบัติงานที่  ๓  พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยและเพียงพอ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ   ด ี

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ได้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการจัด 
การเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา                   
มีความสุข ดังนั้นผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้านได้แก่  

๑) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำรอ่ำนในแต่ละ
ระดับชั้น สำมำรถเขียนสื่อสำรได้ถูกต้องเหมำะสมกับระดับชั้น ด้ำนกำรคิดค ำนวณผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมคิด
ค ำนวณคล่องทั้งห้องเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมท่องสูตรคูณ ป.2-ป.6  กิจกรรม A-Math ป.4-ป.6 มีผลกำร
พัฒนำร้อยละ 74.26  ผู้เรียนรู้จักกำรวำงแผนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย กล้ำ
แสดงออก และแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถแก้ปัญหำและน ำไปประยุกต์ใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 76.73  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรมโดยท ำโครงงำนได้ตำมควำมสำมำรถของแต่ละระดับชั้น ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำได้รับ
รำงวัลโครงงำนคุณธรรมและชั้นมัธยมศึกษำได้รับรำงวัลโครงงำนจัดกำรขยะ มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 72.27  
ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ 
จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี ส ำคัญ จ ำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมีผลกำร
พัฒนำร้อยละ 81.68 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไปตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำคิดเป็นร้อยละ 72.85 มีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำงๆ ตำมหลักสูตรจำก
พ้ืนฐำนเดิมอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๓ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ที่สูงกว่ำระดับประเทศ และในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ที่สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น “สำรพัดทอง”ท ำให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนกำรผลิตขนมทองม้วน น ำไปจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้ในระหว่ำงเรียนเป็นพ้ืนฐำนในกำรน ำไป
ประกอบอำชีพในอนำคตได้ มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 84.16 



๑๙ 
 

  ๒) ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด กล่ำวคือผู้เรียนมีควำมเอ้ืออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมีผลกำรพัฒนำร้อย
ละ 94.69 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 
84.16 รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยมีผลกำรพัฒนำร้อยละ 8๑.00   
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 
ของสถานศึกษาของสังคม มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 71.18   
 
   ๒. ๒ แหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

 บันทึกกำรอ่ำน บันทึกกำรน ำเสนอภำษำไทยวันละค ำ  แบบบันทึกสูตรคูณ ๑00 ข้อ 5 นำที 
แบบบันทึกคิดค ำนวณคล่องทั้งห้องเรียน บันทึกกำรน ำเสนอภำษำอังกฤษวันละค ำ  บันทึกกำรชั่งน้ ำหนัก-
ส่วนสูง บันทึกกำรดื่มนม บันทึกกำรออมทรัพย์ บันทึกกำรสอนซ่อมเสริม บันทึกสุขภำพ  

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ในด้านการอ่าน ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและ
อ่านคล่อง รวมทั้งด้านการเขียนนักเรียนมี
ความสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ในสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 ในด้านสุขภาพอนามัย ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีจุดเด่นในเรื่องการมีมารยาทท่ีดี 
เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นสมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ที่ว่า แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมมารยาท 
 

 
     จุดที่ควรพัฒนานั้น ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 
ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริม
ในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้นักเรียนพัฒนาให้
มากข้ึนกว่าเดิม ส่วนนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ จุดที่ควร
พัฒนาคือด้านการคิดวิเคราะห์ และการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 

 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) พัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาด 
๒) พัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา เพ่ือสามารถอยู่



๒๐ 
 

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ

จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
๔) พัฒนาให้นักเรียน เป็นผู้มีจิตสารธารณะ ปลูกฝังค่านิยม “โตไปไม่โกง” 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ด ี
 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล 
    การประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนดังนี้   

๒.๑.๑ การตั้งเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษานั้น ได้
ด าเนินการโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย ทั้งกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนดังนั้น 
สถานศึกษาจึงมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ  
 ๒.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม ยึดหลัก  ธรรมาภบิาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ๒.๑.๓ ด้านการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ด าเนินการโดยมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย ทั้งกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  สถานศึกษาได้มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ตามความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
 ๒.๑.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาสู่การพัฒนาเป็นครูมืออาชีพโดย
สนับสนุนให้ครูบุคลากรพัฒนาตนตามศักยภาพและตรงตามความถนัด   
 ๒.๑.๕ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาการศึกษา   



๒๑ 
 

 ๒.๑.๖ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ โดยมี
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต และมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการจัดการเรียนการสอน   
 
 

    ๒.๒  แหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร  รายงานโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ในด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้จัดมี
การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาได้ใช้รูปแบบการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม ประชุมย่อย  ประชุม
รายบุคคล เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา  สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล  การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 

๑. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง และ
ผู้น านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน และผู้เรียน 
ให้มากกว่านี้  
          ๒. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
          ๓. การบริหารจัดการภายในโรงเรียนควรจะ
มีการวิพากษ์การท างานร่วมกันให้มากกว่าเดิม 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. โครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓. โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔.  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕.  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  



๒๒ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ด ี

 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล 
    การประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
๒.๑.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น   โครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   
มีกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาทงาม มี
กิจกรรมเพาะบ่มอบรมธรรมะและมารยาทไทย  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
ยุวกาชาด  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอาหารเสริม  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน   กิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย/นันทนาการ/กีฬาสีและกีฬากลุ่ม  กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันยาเสพติด  

๒.๑.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การเรียนรู้   

๒.๑.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยสนับสนุนครูผู้สอนให้ตรงตามความรู้ ประสบการณ์
และความถนัด  และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ  พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน   

๒.๑.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดเรียนรู้ที่หลากหลายวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   

๒.๑.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
สามารถน าองค์ความรู้นั้นมาจัดป้ายนิเทศเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   

  

๒.๒ แหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกการผลิตสื่อ   
แบบบันทึกการ ยืม-คืน สื่อ แบบบันทึกให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล รายงานกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

  



๒๓ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ส าหรับจุดเด่นของสถานศึกษาคือมีบุคลากรที่
มีความสามารถโดดเด่น เฉพาะด้านที่หลากหลาย     
มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง     มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี ICTด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  นักเรียน  เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

       สิ่งที่สถานศึกษาควรพัฒนาคือด้านการเรียน
การสอนของครู โดยการให้ความรู้ หรือการศึกษาดู
งานถึงเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ๆที่หลากหลาย
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
       ๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
       ๓. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
       ๔. โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
       ๕. กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้
สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
           ระดับการศึกษาปฐมวัย  

๑. ระดับคุณภาพ  ด ี

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

     ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
มำตรฐำนที่ ๑   คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  มีหลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์

สนับสนุนผลการประเมินดังนี้  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างหลากหลาย
ดังนี้กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร กิจกรรมอาหารกลางวันดีมี
ประโยชน์  กิจกรรมเคลื่อนไหวพัฒนากล้ามเนื้อ  กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด กิจกรรม
ห้องเรียนปลอดโรค  กิจกรรมการดื่มนม , กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน และกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย,กิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบเพลง  กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน กิจกรรมมารยาทไทย  กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  กิจกรรมวันส าคัญ  



๒๔ 
 

กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการคิดโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ ส่งผลให้
คุณภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ดังนี้ 

พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๗๗ ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๘๐.๐๐  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ๒.๗๗ 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๗ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๘๐.๐๐  สู.กว่าค่าเป้าหมาย  ๑.๘๗ 
 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๔ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๘๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ๑.๔๔ 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๗๐.๒๔ ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๗๔.๐๐ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  ๓.๗๖ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  มีหลักฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินดังนี้  มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีครูประจ าการ 2 คนที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย คือ จบการศึกษาปฐมวัย ๑ คน และไม่จบเอกปฐมวัยแต่มี
ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยมา ๑๐ ปี ครูทั้ง ๒ คนมีทักษะและมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและ
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอจากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรม
การประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุก
คน      มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียนและพอเพียง มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมแบบเรียน                    
ปนเล่นเด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  ให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ  และมี
ระบบบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  มี
หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินดังนี้ ครูผู้สอนปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก                
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการเพ่ือให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการ
พัฒนากล้ามเนื้อ ด้านอารมณ์ จิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าพูดกล้าแสดงออก จัด
กิจกรรม ร้อง เล่น เต้นให้กับเด็ก ด้านสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีวินัย เล่นร่วมกับผู้อื่นและรู้จักท าความ
เคารพ ด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม จัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนที่มี
บรรยากาศแจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  



๒๕ 
 

และมีสื่อและใช้เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันตามสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของผู้เรียนระดับปฐมวัย  โดยมีการประเมินพัฒนาการเด็ก และน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 ๒.๒ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน 
             หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)พุทธศักราช ๒๕๖๑ , แผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  , แผนการจัด
ประสบการณ์ , รูปภาพ , ผลงานเด็ก , แฟ้มสะสมงาน ,แบบบันทึกต่าง ๆ ,สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 บันทึกผลการจัดประสบการณ์   ,  สอบถาม สัมภาษณ์  ครู ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน        

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
           ๑).  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 
         ๒).  กระบวนการบริหารจัดการครอบคลุม
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ๓). จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการใน
ทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

 

       ๑). จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน
และควำมคิดรวบยอด 
       ๒).  จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีเครื่อง
เล่นสนามอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
       ๓).  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ การ
จัดการประสบการณ์บูรณาการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์    ภาษาไทย 

 
        

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๒  จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๓  จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็ม  บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ระดับคุณภาพ ดี 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 



๒๖ 
 
 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ  
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 69.61 มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิต
อาสา นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงาน One student One product เป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
จากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์
ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอิน
เทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและ
ปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาออนไลน์ และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานงานอาชีพในท้องถิ่นและอาชีพที่สนใจ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน  โครงการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การศึกษา  โครงการทัศนศึกษาแห่งการเรียนรู้ โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      ๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
๒. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
๓. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          ๕. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          ๖. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยใช้

กระบวนกำร PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงกำรปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอำคำรเรียนและสภำพแวดล้อม 
5) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

                                                  ประกาศโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)เรื่องให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่   16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา9(3) 
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและมาตรา48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ
ประชุมครั้งที่  4/61 เมื่อวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.2562       
 
 
 
                                                    ลงชื่อ 

                      ( นายชวนนิทร์     เพมะ ) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



๓๐ 
 

 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 
------------------------ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
1.1.3 ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.4 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.7 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
******************************** 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดมาแล้วนั้น พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)  จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2561 

 
ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 

                               
                                                     

               ( นายณรงค์  ภาคภูมิ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
                                      มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย ปี
การศึกษา๒๕๖๒ 
ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้

ได้ 
ร้อยละ ๗๔ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๗๘ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๘๐ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๘๐ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๘๐ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
ร้อยละ ๘๐ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๐ 
3.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเด็กศักยภาพ ร้อยละ ๘๐ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๘๐ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 -69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ70.00 -79.99 ระดับดี 
ร้อยละ80.00 -89.99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2562 

 
                             มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย ปี
การศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 74 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 73 

1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 72 
1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 75 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 72 
1.1.6 มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 83 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 80 
1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 83 
1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ 81 
1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ร้อยละ 75 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ร้อยละ 78 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 74 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 75 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพ 
ร้อยละ 78 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

ร้อยละ 72 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 72 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 75 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 77 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ร้อยละ 78 
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3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 74 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 -69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ70.00 -79.99 ระดับดี 
ร้อยละ80.00 -89.99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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     ค าสั่งโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
                                                   ที ่ ๑๒  /๒๕๖๓ 

                 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
                         ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
                               ************************************************************ 
  โดยที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้
ประกาศแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ลงวันที่ ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เ พื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบและวิธีการที่เหมาะสม จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนระดับปฐมวัย   
              ๑.๑ นำงเจรุวัน  สุรินทรำนนท์  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
              ๑.๒ นำยประทีป  สีดำนุช        ครูพี่เลี้ยง                            กรรมกำร 
     ๑.๓ นำงอำรี  แสงเงิน            ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๒. คณะกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
               ๒.๑ นำงปัทมำวดี     นวลทรง  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำน 
     ๒.๒. นำงนันทพร  แก้วแท้  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
     ๒.๓. นำงศุภนิตย์   ตันธนปัญญำกร ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
     ๒.๔  นำงสุปรำณี  ส่งให้  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
               ๒.๕ นำงทิพวรรณ์  แฟงจันทร์  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
               ๒.๖ นำงสว่ำง  แสนศรีแก้ว  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
               ๒.๗ นำงวำสนำ   แสงเงิน  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำร    กรรมกำร 
     ๒.๘ นำงสำวปำลิดำ  ขลิบผำ  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
     ๒.๙ นำยอุเทน  ทิพวัน  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำร    กรรมกำร 
     ๒.๑๐ นำยภูวนำถ   เฟ่ืองฟุ้ง  ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
     ๒.๑๑  นำยศรัญญู  อะมะมูล             ครู  คศ.๑   กรรมกำร 
     ๒.๑๒  นำงสำวกรรณิกำ  บัวงำม         ครู  คศ.๑   กรรมกำร 
     ๒.๑๓  นำงสำววชัลี   แก้ววิเชียร ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำฯ 
    



๓๗ 
 

 
 
 

มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่โรงเรียน
ก ำหนดภำยใต้แผนงำนโครงกำรและร่องรอยกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๗  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

                               
                                                     
                         ( นายณรงค์  ภาคภูมิ ) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

                                                  ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  
      ที่ 19 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
                        *************************************************** 

โดยที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ประจ าปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ
เพ่ือให้งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพจึงขอแต่งตั้ง
คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประกอบด้วย 

 

๑.๑ นางสาววชัลี   แก้ววิเชียร      ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำน 
๑.๒ นางทิพวรรณ์  แฟงจันทร์  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

  ๑.๓  นางอารี  แสงเงิน                 ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

                     ๑.๔ นางสาวปาลิดา  ขลิบผา  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

                     ๑.๕ นำงเจรุวัน  สุรินทรำนนท์      ครูวทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำฯ 
          
               ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                               
                                                     

                    ( นายณรงค์  ภาคภูมิ ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
ที่   ๑๗   / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วย โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) อ าเภอกงไกรลาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  จึงขอแต่งตั้งแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
          1. นายกฤษณะ  วุ่นอ่อน      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง2465) ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 
 

(นายณรงค์   ภาคภูมิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
……………………………………………………………………….. 

   

  เพ่ือตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศไว้ทั้งระดับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 256๒  ว่ำมีคุณภำพมำตรฐำนตำมที่คณะท ำงำนได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีไว้หรือไม่  อย่ำงไร  และ
มีข้อพัฒนำอย่ำงไร  จึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือติดตำมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒  ของโรงเรียนบ้ำนบ้ำนกง
(รำษฎร์อุทิศ)  ดังต่อไปนี้ 
 

1. นำยกฤษณะ  วุ่นอ่อน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกงไกรลำศ(บ้ำนกร่ำง2465) 
 
 
    

             ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน มีนำคม   พ.ศ. 256๓ 
 

 
 
 
 
                                                    

 (นำยณรงค์   ภำคภูมิ ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                     2๗    มีนำคม     256๓ 

เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็นคณะกรรรมกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกงไกรลำศ(บ้ำนกร่ำง2465) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

 ด้วย โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) อ ำเภอกงไกรลำศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1 จะจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ระดับกำรศึกษำปฐมวัย และระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ นั้น  

ในกำรนี้ ทำงโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญ นำยกฤษณะ  วุ่นอ่อน ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         
อนุบำลกงไกรลำศ(บ้ำนกร่ำง2465) มำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๒ พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)  ได้จัดส่งค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 256๒ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
มำยังท่ำน 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 
มือถือ  08๒-๗๗๔๕๖๕๘ 

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 
 ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย ๖๑๔๗๐                

 

ที่ ศธ  ๐๔๑๕๘.๐๐๖/๐๗๘ 

        ขอแสดงความนับถือ 
      

     
 

 (นายณรงค์  ภาคภูมิ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 

     ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 
      ที่  ๑๘  / 256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 

......................................................................... 
 ตำมที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 ที่
ก ำหนดให้สถำนศึกษำ จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผล และน ำผล
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำนั้นเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
  ๑. นำยกฤษณะ  วุ่นอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกงไกรลำศ(บ้ำนกร่ำง2465) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นำยณรงค์   ภำคภูมิ            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                     กรรมกำร 
  3. นำงสำววัชลี   แก้ววิเชียร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ                              กรรมกำร       
           ๔. นำงเจรุวัน   สุรินทรำนนท์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร
    
 คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ 
 1. ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 2. ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

สั่ง  ณ  วันที่  2๗   มีนำคม  พ.ศ.  256๓ 

 

 
 
(นำยณรงค์   ภำคภูมิ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ) 
 


