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คำนำ 
  
      
   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้น
พ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 

ของโรงเรียน บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

               
   มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
                                                                ลงชือ่       ล่ำไร  สอนสามพวง  
 

 ( นายล่ำไร  สอนสามพวง ) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                    โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียน  บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  ที่อยู่  21 หมู่ ๔  ตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
๖๔๑๖๐ 
   สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
   โทรศัพท์  ๐-๕๕๖๙-๔๕๖๑       โทรสาร..-.. 
          Website – http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1064620115 
   เปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายภักดี  จันทรปิติกุล วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  11 มกราคม  2553  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๑๐  .ปี  ๒  เดือน 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่นของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ ครูมีความรู้ความสามารถในจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีอิงหลักสูตรมาตรฐาน มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน ชุมชนให้ความร่วมมือและมีความ

สะดวกในการรับส่งนักเรียน อาคารเรียนเป็นเอกเทศ มีห้องอาหารและห้องสุขาเป็นเอกเทศ 

จุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ อาคารเรียนมีขนาดเล็กทำให้มีปัญหาในการจัด

กิจกรรมและอาคารไม่สามารถกันยุงหรือแมลงอ่ืนๆรบกวนได้  

แนวทางการพัฒนา  โรงเรียนควรขยายพื้นที่ของอาคารเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และควรติดมุ้งลวดเพ่ือ

กันยุง ติดตั้งพัดลมให้เพียงพอต่อความต้องการ 

มาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
จดุเด่นของการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน คือ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) เปิดสอนในระดับพื้นฐานตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มจนวนนักเรียนระดับพื้นฐานคือ ๑๗๙ คน มีครูที่รับผิดชอบใน
ระดับพ้ืนฐาน ๑๔ คน ซึ่งมีความเพียงพอ ครบชั้น และครบเอกท่ีต้องการ มีอาคารเรียน ๔ อาคาร อาคารพิเศษ ๓ 
อาคาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอนพลศึกษา คอมพิวเตอร์ และศิลปะดนตรี มีการให้บริการในสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง มีสื่ออุปกรณ์ที่รองรับค่อนข้างเพียงพอมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีโรงอาหารที่สามารถ
ให้บริการด้านอาหารกลางวันเป็นอย่างด ีพร้อมทั้งมีแปลงเกษตรสาธิตที่มีพ้ืนที่ขนาดพอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมที่ติดกับลำคลองสาธารณะที่เรียกว่าคลองสามพวง  
จุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการประเมินระดับชาติ อยู่ใน
เกณฑ์ไม่นา่พอใจ กล่าวคือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้น
ไป ในการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 69.24  ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ประจำปีการศึกษา 2562  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีนักเรียน
จำนวน ๑๗ คน  พบว่า ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๙.๔๑ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ๕ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๒๙.๔๑ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ๓ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๑๗.๖๕ สว่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีนักเรียนจำนวน ๑๗ คน  พบว่า ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๕๓ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีผลคะแนนสูง
กว่าระดับประเทศ ๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๕๓ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ ๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๕๓ 
แนวทางการพัฒนา  โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสมและลงตัวตามบริบทของสถานศึกษา 
ครูมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกจิกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และการส่งเสริมให้นักเรียนใช้
อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีในการเสาะแสวงค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่วนในระดับการบริหารจัดการ 
ควรมุ่งสร้างและส่งเสริมสนับสนุนใหเ้พ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายในให้มากและเพียงพอต่อความต้องการ 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 256๒ นักเรียนของโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจ ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน 100%  ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน ผ่าน 100% และมีผลการพัฒนาดังนี้ 

1. นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑๗ คน 
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็น 100% 
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2. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑๗ คน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ๑๗ คน คิดเป็น 
100% 

3. ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

4. นักเรียนได้รับคัดเลือกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ในกิจกรรมศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 
2561 จำนวน 4 รายการ คือ 
4.1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดง 
4.2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   ชื่อโรงเรียน  บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  ที่อยู่  21 หมู่ ๔  ตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ                      
จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๖๐ 
   สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
   โทรศัพท ์ ๐-๕๕๖๙-๔๕๖๑       โทรสาร..-.. Website – 
          เว็บไซต ์  http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1064620115 
   เปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายภักดี  จันทรปิติกุล วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  11 มกราคม  2553  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๑๐  .ปี  ๒  เดือน 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2464  หมู่ที่ 4 ตำบลสามพวง  

อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณแผ่นดินจัดการการเรียนการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสามพวง เป็นสถานที่เรียน  ได้มีผู้บริหาร
โรงเรียนเปลี่ยนมาแล้วเป็นลำดับดังนี้ 

1.  นายปุ้ย   สุวรรณรัตน์   พ.ศ. 2465-2470 
       2.  นายสงวน   วิมุขมนต์   พ.ศ. 2470-2478 
      3.  นายสมบุญ   ปรีชา   พ.ศ. 2478-2482 
     4.  นายผล   อุปถัมภ์   พ.ศ. 2482-2484 
 5.  นายสมบุญ   ปรีชา   พ.ศ. 2484-2485 
 6.  นายห่วง   ตามสมัย   พ.ศ. 2485-2486 
 7.  นายเปรื่อง   บุญคง   พ.ศ. 2486-2494 
 8.  นายสวาสดิ์   มีสวน   พ.ศ. 2494-2502 
 9.  นายปรีชา   มาแตง   พ.ศ. 2503-2504 
 10. นายเสรี   ภู่อรุณ   พ.ศ. 2504-2508 
 11. นายวันชัย   ขำโตนด   พ.ศ. 2508-2510 
 12. นายกุศล   สิทธิโสภณ  พ.ศ. 2510-2515 
 13. นายธิติณัฐ   กลั่นเรือง  พ.ศ. 2515-2517 
 14. นายไพศาล   มั่นหมาย  พ.ศ. 2517-2539 
 15. นายวิทยา   ลิมป์กฤตนุวัตร  พ.ศ. 2539-2553 

16. นายภักดี   จันทรปิติกุล       พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน 
 นายเสรี  ภู่อรุณ  ได้เห็นสภาพของสถานที่เรียนอาศัยศาลาวัดคับแคบและหลังคาชำรุดทรุดโทรม  ไม่คุ้ม
แดดคุ้มฝน  ได้รับความลำบากมายมาย  จึงวางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร  แบบ 014  
กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  5  ห้องเรียน  ยาว  12  วา  2  ศอก  กว้าง  4  วา  ดำเนินการก่อสร้างตาม
โครงการดังนี้ 
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 วันที่   13  กุมภาพันธ์  2505  เตรียมที่ดินโดยเจรจาขอที่ดินนายแปะ นงตะโม่  อุทิศให้  5  ไร่  และ
นายคำ แตงทอง อุทิศให้  1  ไร่  รวม  6  ไร่  อยู่หมู่ 4  ตำบลสามพวง คิดเป็นเงินจำนวน  12,000  บาท   
 เมือ่ได้ที่ดิน  เริ่มจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  เช่น เสา ตอหม้อ  เครื่องบน  จนครบ  จึงดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียน เมื่อวันที่  6  เมษายน  2505  และได้รับงบประมาณประเภทซ่อมแซมเป็นเงิน  5,000 บาท นาย
เชื่อม   ศิริสนธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  บริจาคสมทบ 10,000 บาท  ประชาชนและครูบริจาคเป็นเงิน  
2,019 บาท  มุงสังกะสีเรียบร้อย 
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2506  ขอความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนและคณะครู  บริจาค
กระดานพ้ืน คิดเป็น 30 ยก  เป็นเงิน 7,500 บาท  ใช้เป็นสถานที่เรียนได้  จึงย้ายจากศาลาการเปรียญวัดสาม
พวง  มาเรียนที่อาคารเรียนใหม่  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2506  และขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง  “โรงเรียนบ้านสามพวง”  คิดเป็นค่าก่อสร้าง 50,000 บาท  คณะครูดำเนินการมีดังนี้ 
  1. นางลำดวน   มั่นหมาย 
  2.  นายชัยรัตน์   ตุ่มพ่วง 
  3.  นางอุไร   ตุ่มพ่วง 
  4.  นายไพบูลย์   วิชัยรัตน์ 
  5.  นางสาวบัวสิน   ชาอุ่น 
 พ.ศ.  2507  ได้รับงบประมาณ  50,000  บาท  จัดทำประตูหน้าต่าง  ฝาและฝ้าจำนวน 5 ห้องเรียน  
เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึน  ห้องเรียนไม่เพียงพอจึงช่วยกันจัดหาวัสดุมาต่อเติมอาคารเรียนมุขริมด้าน
เหนือ 2 ข้าง 2 ห้องเรียน 
 วันที่ 13 มีนาคม  2508  เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องชื่อหมู่บ้านเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเรียน  จึงขอขนานนามโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  และในวันที่  7  
มีนาคม  2508  กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า  “โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)”   
       ปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน
งบประมาณ  1,684,400  บาท 
        ปีงบประมาณ 2550  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน
งบประมาณ  2,180,500  บาท 
       ปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 
105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ  2,537,000  บาท 
        ปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4          
จำนวน 4 ที่นั่งงบประมาณ  350,000  บาท 
       ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 
205/26 จำนวน 1 หลังเรียนงบประมาณ  2,165,000  บาท 
 ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงหลังคาอาคาร ป.1 ฉ  (สุคันธศีลคุณ) จำนวน 
123,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสร้างกันนกอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 205/26                
เป็นเงิน 80,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ป.1 ฉ  (สุคันธศีลคุณ)                     
เป็นเงิน  80,900  บาท 
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ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุง ดีดและเปลี่ยนเสา อาคาร ป.1 ฉ  (สุคันธศีลคุณ)                       
เป็นเงิน  498,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงบันได อาคาร ป.1 ฉ  (สุคันธศีลคุณ) จากไม้ให้เป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.)  เป็นเงิน  129,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม นักเรียนชาย 4 ที่นั่ง/49 เป็นเงิน  441,000 บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๖๗,๒๐๐  บาท  ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับ

มัธยมศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๖๕,๕๐๐  บาท  ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับ

ประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๕๙,๘๐๐  บาท  ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับ

ก่อนประถม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 

อาคารเอนกประสงค์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ ๔๐๙,๒๐๐  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตสูง  ๒.๕  เมตร 

และรางระบายน้ำ คสล. ฝาเหล็กยาว ๘๐ เมตร 
 
ปัจจุบันปีการศึกษา 2562  เปิดสอน 3 ระดับ  คือระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 11 ชั้นเรียน มีข้าราชการครู 1๖ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูธุรการ 1 คน 
ลูกจ้างประจำ 1 คน  รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 2๐ คน มีนักเรียนจำนวน ๑๙๙ คน 
 
ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 64160 ระยะทางจาก อำเภอคีรีมาศ  
ถึงโรงเรียน  3  กิโลเมตร  จาก จังหวัดสุโขทัย ถึงโรงเรียน  23  กิโลเมตร 
 
ขนาดพ้ืนที่ 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 9  ไร่  90  ตารางวา  โดยแบ่งออกเป็น  2  แปลง ดังนี้ 
แปลงที่ตั้งอาคารเรียนมีทั้งสิ้น  9  ไร่  90  ตารางวา   
แปลงที่เป็นสถานที่ปลูกไม้สัก  2  ไร่   -  งาน  -  ตารางวา 
 
คำขวัญของโรงเรียน 
สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน 
 
ปรัชญาโรงเรียน 
ปัญญา  วุเธน  ปัญญา ประดุจดังอาวุธ  
 
สีประจำโรงเรียน 
ฟ้า – ขาว 
ฟ้า  หมายถึง  สีแห่งความดี  ความเยือกเย็นมีสติ  ความเจริญเติบโต  ความสดชื่น  ความสดใส 
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ขาว   หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
          
อักษรย่อของโรงเรียน 
ส.พ.  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “การไหว้ที่อ่อนน้อมสวยงาม” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “ดนตรีไทย” 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
 “ต้นสาละ” 
๑.๓ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนหนาแน่น มีลำคลองไหลผ่าน วัด โรงเรียน และตลาด
อยู่ใกล้กัน  มีประชากรประมาณ 2,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด  ตลาด  อบต.สามพวง 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีแข่งเรือ  
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000  บาทจำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 
 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนโรงเรียนบ้านสามพวงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณท่ีมีชุมชน
หนาแน่น กลางหมู่บ้าน ใกล้วัด  ตลาด  โรงพยาบาล และมีลำคลองไหลผ่าน ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตร  มีนักเรียนจำนวน  179  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๙  คน  เฉลี่ย  ครู : นักเรียน  คือ  1 : 9  
ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงาน โดยผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
1.๔ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อำนวยการ 
รอง

ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ ครูอัตรา

จ้าง 
ธุรการ 

ปีการศึกษา2562 1 - 14 - ๓ 1 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - ๑๗ ๒ - 

3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 
2562 

- ๑ ๒ ๑๓ - - 



๘ 
 

 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จำนวน หมายเหตุ 
1. บริหารการศึกษา ๑ ผู้อำนวยการภักดี  จันทรปิติกุล 
๒. การศึกษาพิเศษ - - 
๓. สังคม ๑ นางยุภาพร  พันธุ์วโรบล 
๔. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๔ นางบัวหลวง  ครุธจู  นายบุญธรรม  เอ่ียมอ่อน   
 นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี  นางสาวเจนจิรา  มาสว่าง 

๕. คณิตศาสตร์ ๒ นายโสรัจ  ธรรมเจตนา  นางกันทิมา  พฤกษะวัน 
๖. ประถมศึกษา ๔ นางทิพมาศ  มั่นหมาย  นายวัชรินทร์  สนองบุญ  นางจิตตวดี  สุใจ   

นางอาภรณ์  นิ่มคำ 
๗. พลศึกษา ๒ นายสมชาย พุ่มอ่ิม  นางสาวทิพวรรณ  เมฆแจ้ง   
๘. ภาษาอังกฤษ ๑ นางนิจนิรันดร์  รักวงทธิ์ 
๙. ภาษาไทย ๑ นายสุรศักดิ์  อินทร์นา 
๑๐. คอมพิวเตอร์ ๒ นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ   นายธาตรี  พฤกษะวัน 
๑๑. ดนตรี นาฏศิลป ์ ๑ นายวิชิต  ชำนาญ 

 
1.5  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  256๒  รวม  179  คน 

ระดับชั้น 
 

จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

อ.๒ 1 1 7 8 8 
อ.๓ 1 4 9 13 13 
รวม 2 5 16 21 21 
ป.1 1 8 5 13 13 
ป.2 1 8 5 13 13 
ป.3 1 8 6 14 14 
ป.4 1 11 8 19 19 
ป.5 1 11 6 17 17 
ป.5 1 12 5 17 17 
รวม 6 58 35 93 93 
ม.1 1 12 10 22 22 
ม.2 1 13 13 26 26 
ม.3 1 11 6 17 17 
รวม 3 36 29 65 65 

รวมทัง้หมด 11 99 80 179 179 



๙ 
 

 

 
1.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  256๒ 
 

สาระการเรียนรู้ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ร้อยละ 13 คน 13 คน 14 คน 19 คน 17 คน 17 คน 22 คน 26 คน 17 คน 

ภาษาไทย 8 7 5 5 12 7 15 21 10 56.96 
คณิตศาสตร์ 9 5 8 10 8 8 18 18 3 55.06 
วิทยาศาสตร์ 11 6 3 4 6 12 20 21 10 58.86 
สังคมศึกษา 13 13 5 15 17 15 21 26 5 82.28 

ประวัติศาสตร์ 13 13 4 11 14 17 14 12 4 64.56 
ศิลปะ ดนตรี 13 13 14 18 17 14 22 26 17 97.47 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 13 13 14 17 13 17 16 22 9 
84.81 

การงานฯ 10 15 7 19 17 16 22 26 17 94.30 
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาอังกฤษ) 8 18 4 5 11 7 12 19 8 
58.23 

รวมเฉลี่ย 10.89 11.44 7.11 11.56 12.78 12.56 17.78 21.22 9.22 72.50 

 
1.7 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.80 65.6 58.74 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.50 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   
ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 

     แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

9 69.24 13 100 10 76.93 
       จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและนำมาคิดคะแนน 
           1.  การอ่านออกเสียง          1๓     คน 
            2.  การอ่านรู้เรื่อง              1๓     คน 



๑๐ 
 

 

           3.  รวม 2 สมรรถนะ          1๓     คน  
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านคำนวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับ สพฐ.    
ระดับประเทศ    

       
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2559 - 2560 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
25๖1 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 51.97   
ด้านคำนวณ 43.26   
ด้านเหตุผล 42.67   
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
(ด้านภาษาและด้านคำนวณ) 

47.62   

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจำปีการศึกษา 256๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1)  คะแนนเฉลี่ยรายสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 44.24 39.71 29.38 25.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 25๖1- 

2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 25๖๐ ปี 256๑ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๗.๖๓ 44.24 -13.39 
คณิตศาสตร์ ๔๕.๒๖ 39.71 -5.55 
วิทยาศาสตร์ 3๖.๔๕ 29.38 -707 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3๔.๗๔ 25.15 -9.59 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 
3)  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

ปีการศึกษา 2562   

รายวิชา จำนวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 17 5 29.41 
คณิตศาสตร์ 17 13 76.47 
วิทยาศาสตร์ 17 5 29.41 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

17 3 17.65 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) ประจำปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1)  คะแนนเฉลี่ยรายสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.08 25.00 25.88 27.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 25๖1- 

2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ปี 2๕๖1 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๗.๒๕ 46.08 -11.17 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๖๐ 25.00 +0.4 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๕๐ 25.88 -10.62 
ภาษาอังกฤษ 2๖.๒๐ 27.00 +8.8 

 
3)  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3   

ปีการศึกษา 2562   

รายวิชา 
จำนวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 17 4 23.53 
คณิตศาสตร์ 17 5 29.41 
วิทยาศาสตร์ 17 4 23.53 
ภาษาอังกฤษ 17 4 23.53 

 



๑๒ 
 

 

1.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา 2562 
      จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นรายชั้น 

อ.๒ อ.๓ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
8 13 13 13 14 19 17 17 22 26 17 

1. ห้องสมุด 8 13 13 13 14 19 17 17 22 26 17 
2. ห้องดนตร ี 0 0 13 13 14 19 17 17 22 26 17 
3. ห้อง
คอมพิวเตอร ์

0 0 13 13 14 19 17 17 22 26 17 

4. เกษตรสาธิต 0 0 0 0 0 19 17 17 22 26 17 
5. กระชังปลา 0 0 0 0 0 19 17 17 22 26 17 
6. ห้องพล
ศึกษา 

0 0 13 13 14 19 17 17 22 26 17 

7. โรงกรองน้ำ 8 13 13 13 14 19 17 17 22 26 17 
 

จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ 
อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.๕ ป.๖ ม.1 ม.2 ม.3 
14 13 14 15 22 18 17 22 24 19 21 

1. สวนสัตว์/สวน
สนุก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. ศาสนสถาน 8 13 13 13 14 19 17 17 22 26 17 
๓. โบราณสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๔. นิทรรศการ/
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

8 13 13 13 14 19 17 17 22 26 17 

 
1.9. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จำนวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 
     เงินเดือน  1,0782,960 
     อาหารกลางวัน    497,000 
     เงินอุดหนุนโรงเรียน  92,717 
     เงินยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 16,800 

11,389,477 

- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      11,389,477 
 



๑๓ 
 

 

1.10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยก 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าดว้ยผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    ✓ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

  ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

 
  ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

 
  ✓ 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
  ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
  ✓ 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     



๑๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยก 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    ✓ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๖.๐๐  คะแนน 
มีคุณภาพระดับ    ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้    ใช่  ❑ ไมใ่ช ่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น    ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

 
 ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

 
  ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
  ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
  ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
  ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

 
  ✓ 



๑๕ 
 

 

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
  ✓ 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่  ❑ ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด ๑๒2 ตัวบ่งชี้   ใช ่ ❑ ไม่ใช่  
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่  ❑  ไม่ใช ่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
2.1  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน    

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการทีส่่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ดังนี้  ด้านร่างกาย ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กด้วย
กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ   โดยให้เด็กดื่มนมโรงเรียนและรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันทุกวัน
ทำการ  มีการตรวจสุขภาพเด็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มกีารให้เด็กแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารทุกวัน  ครูทำ
การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก  อีกท้ังดำเนินการ
พัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวัน  เช่น 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษา 

ด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้ดำเนินการพัฒนาเด็ก ด้วยกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยให้เด็กสวดมนต์ไหว้
พระ นั่งสมาธิ  ให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงออกหน้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้แสดงออกมีความมั่นใจใน
ตนเอง  ครูคอยชี้แนะส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม ให้ได้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง  แสดงออกเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติ
กิจกรรมทุกเช้าก่อนเรียนตามตารางกิจกรรมประจำวัน 

ด้านสังคม  ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมหนูน้อยรักการออม  ฝึกความมีวินัย รู้จักการรอคอย มี
ความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  ดำเนินการจัดกิจกรรมมุมประสบการณ์  
เพ่ือให้เด็กเล่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ดำเนินการจัดกิจกรรมหนูน้อยทำดีประเพณีวันสำคัญ  เช่น 
วันไหว้ครู  แห่เทียนเข้าพรรษา วันแม่ ลอยกระทง เพ่ือให้เด็กแสดงความเครารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
และปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม เช่น งานศิลปะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เกมการศึกษาเป็นต้น เพ่ือให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตาม 
กล้าแสดงออกมากขึ้น 

ด้านสติปัญญา  ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมนิทานแสนสนุก  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประ
การณ์  ฝึกนิสัยรักการอ่านส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ดำเนินการกิจกรรมบ้านวิทยาศาตร์น้อย จัด
กิจกรรมทดลองวิทยาศาตร์ เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ โดยการสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
ดำเนินการกิจกรรมเรียนรู้โดยโครงงาน เช่น  โครงงานไข่เค็ม   โครงงานดิน หิน ทราย ฝึกให้เด็กมีทักษะการคิด
วิเคราะห์แสวงหาความรู้ได้ตนเอง   



๑๗ 
 

 

โรงเรียนได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องดนตร ีห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ห้องคุณธรรมจริยธรรม ห้องประชาธิปไตย โรงอาหาร สหกรณ์โรงเรียน แปลงเกษตร กิจกรรมการคัด
แยกขยะในโรงเรียน สวนหย่อมวรรณคดีไทย ฯลฯ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามเพ่ือค้นหาความรู้
หรือเหตุผลในสิ่งที่อยากรู้ และแสวงหาความรู้ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้และสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เหมาะสม
ตามวัย 
 ผลการประเมินพฤติกรรมของเด็กท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  ด้านร่างกาย ร้อยละ 89.28          

ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 89.28  ด้านสังคม ร้อยละ 92.85  และด้านสติปัญญา ร้อยละ  77.14       

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน    

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช 2561    
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย   อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ความยืดหยุ่น  จัดครูให้
เพียงพอ ครบชั้นเรียน   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนาตน เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
และองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับปฐมวัย  มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน ให้ปลอดภัยต่อเด็ก       
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ภายในห้องเรียน เช่น  มุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อุปกรณ์ในห้องเรียนที่
ปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงและไม่เป็นอันตราย   ภายนอกห้องเรียน  เช่น  สนามเด็กเล่น  ที่มั่นคงแข็งแรงสะอาด
ปลอดภัย  สนามฟุตบอล เป็นต้น  มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  การเรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์เรียนรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต  สื่อตามมุมประสบการณ์  ตามโครงการห้องเรียนอนุบาลน่าอยู่ 
 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ  ดี 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน    

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  ให้ครผูู้สอนปฐมวัย ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ  ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
ประจำวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยจัดทำแผนการจดัประสบการณ ์ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความยืดหยุ่น  มีความหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมประจำวัน ได้เล่นและลง
มือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข  มีการผลิตสื่อให้ตรงกับแผนการจัดประสบการณ์   จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ สะอาด เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  มุมประสบการณ์ในห้องเรียน  และใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ
กิจกรรมในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กได้เหมาะสมกับวัย  มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่



๑๘ 
 

 

หลากหลาย นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก รวมทั้งจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
ดีเลิศ    จุดเด่น 

    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
   จุดที่ควรพัฒนา  
      การดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน และปฏิบัติจน
เป็นนิสัย 

1. แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย  

 - กิจกรรมหนูน้อยรัก
สุขภาพ  
-  กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ  ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง 
๔. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง              

ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ             
สิ่งเสพติด 

 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเอง 
ดีเลิศ   จุดเด่น 

  1. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคมุและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  2. เด็กมีวินัย ขยัน ประหยัด  
สุภาพ ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ำใจ  
มารยาทงาม   
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจ     
กล้าพูด กล้าแสดงออก การมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

1. แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
   - กิจกรรมคุณธรรม  
     จริยธรรม  

 

๒. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๓. ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้

เหมาะสมกับวัย 
๔. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 



๑๙ 
 

 

 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่ง

สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ดีเลิศ  จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 
 
 จุดที่ควรพัฒนา                           
ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย  

 

1. แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมหนูน้อยรัก  
      การออม   

- กิจกรรมหนูน้อยทำดี  
      ประเพณีวันสำคัญ 

- กิจกรรมมุม  
      ประสบการณ ์

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอื
แบ่งปัน   

๓. เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาที่ตนนับถือ 

 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม

อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้   
ดี   จุดเด่น  

  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารและมีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  การตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และมีการ
พยายามค้นหาคำตอบด้วย
ตนเอง การพัฒนา ด้านการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
คิดแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการตัดสินใจ  

1. แบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมนิทานแสนสนุก  
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาตร์
น้อย  
- กิจกรรมการเรียนรู้         
โดยโครงงาน ฯลฯ 

 

๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

๓. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย 

๔. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 



๒๐ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่

สนับสนุนผลการ
ประเมิน 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ดี 
จุดเด่น 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน มีความยืดหยุ่น 

- จดัครใูห้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
   - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
   - เตรียมความพร้อมด้านสื่อ 
เทคโนโลยี ให้มีความพร้อมในการ
จัดประสบการณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- จัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
- ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีส่วนร่วม 

 
1. แผนปฏิบัติการ 
๒. หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 

3.รายงานผลการเข้า
ร่วม  
   อบรมพัฒนาของครู  
   ปฐมวัย 
4. โครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดประสบการณ์ 
ดี 

๔. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
เพียงพอ 

ดี 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดี 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุน

ผลการประเมิน 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้

เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
จุดเด่น 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม 
 - มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน 
 - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2. แผนการจัด
ประสบการณ์ 

3. แบบประเมิน
พัฒนาการของเด็ก 

 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะ
กับวัย 

ดี 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และนำผลการ

ดี 



๒๑ 
 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุน

ผลการประเมิน 
ประเมินไปพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 - จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก 

 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
  พัฒนาด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  การมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  การตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และมีการ
พยายามค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การพัฒนา ด้านการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการตัดสินใจ  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

         การจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของเด็ก 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1)  อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
 2)  มุมกระบะทราย 
 3)  ชั้นวางเอนกประสงค์ 
 4)  เครื่องปริ้นเตอร์ 
 5)  หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

2.2  มาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
        ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จดุที่ควรพัฒนา 
เอกสาร  หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ที่
สนับสนุนผล 
การประเมิน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

ดี จุดเด่น 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2. นักเรียนมาความรู้ความสามารถ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมและมีทักษะพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตรต่างๆ ตามบริบทของ
ชุมชน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาทักษาด้านการคิดคำนวณ 
2. พัฒนาทักษะด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย 
3. พัฒนาทักษะด้านการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
4. พัฒนาการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียนบนพ้ืนฐานของความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1. เอกสาร
แสดงผลการเรียน
ประจำปีการศึกษา 
2562 
2. ห้องปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
3. แปลงเกษตร
สาธิต 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา   

ปาน
กลาง 

๓. มีความสามารถในสร้าง
นวัตกรรม 

ปาน
กลาง 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดี 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ 

 สรุปผลการประเมิน ปาน
กลาง 

  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควร
พัฒนา 

เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
ดี จุดเด่น 

1. ชุมชนรอบโรงเรียนมี
วัฒนธรรมทางสังคมที่
เข้มแข็งดำรงรักษา

1. แบบสรุปโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
2. แบบสรุปผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ดี 



๒๓ 
 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควร
พัฒนา 

เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
ดี ประเพณีและมีการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มี
ความเป็นอยู่แบบญาติ
มิตร 
2. โรงเรียนตั้งอยู่กลาง
หมู่บ้านใกล้วัดและ
ตลาด 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนากิจกรรมที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนเพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์และส่งเสริม
สภาวจิตด้านความ
ภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน
และชุมชน อาทิ ด้าน
ศิลปะดนตรี  ด้านกีฬา 
เป็นต้น 

3. รายงานผลการประกวด
ด้านต่างๆ ประจำปี
การศึกษา 2562  
   - งานศิลปหัตถกรรม 
   - ด้านกีฬา 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

ดี 

 รวม/เฉลี่ย ดี   
 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 โครงการคดัลายมือ 1. กิจกรรมคัดลายมือทุกเช้าทุกชั้นทุกวัน 

2. กิจกรรมประกวดคัดลายมือในโอกาสวันสำคัญ
ต่างๆ 
3. กิจกรรมยกย่องและมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่
มีสมุดงานเรียบร้อยเป็นแบบอย่างในแต่ละชั้น 

 

2 โครงการรักการอ่าน 1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
2. กิจกรรมประกวดการอ่านแบบร้อยแก้ว และอ่าน
ทำนองเสนาะ 
3. กิจกรรมการพูดต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การ
กล่าวสุนทรพจน์ 

 

3 โครงการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
ชั้นป.1 

1. กิจกรรมฝึกอ่าน ฝึกเขียนในชั้นเรียน 
2. กิจกรรมครูคือแม่ แม่คือครู 

 



๒๔ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม หมายเหตุ 
4 โครงการท่องสูตรคูณ

ได้ ใช้สูตรคูณเป็น 
1. กิจกรรมทอ่งสูตรคูณหลังเลิกเรียน 
2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
3. กิจกรรมคิดคำนวณคล่องทั้งห้องเรียน 

 

๕ ภาษาอังกฤษวันละ
คำ 

๑. กิจกรรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันละคำ 
๒. อ่าน เขียน คัดลายมือภาษาอังกฤษ 

 

๖ โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียน 

1. กิจกรรมชุมนุม 
2. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 
3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม 
4. กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งกิจกรรม 

 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา 
เอกสาร  หลักฐาน            

เชิงประจักษ์ที่สนับสนุน
ผลการประเมิน 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ จุดเด่น 
1. โรงเรียนใช้ระบบการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม กำหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างมี
เป้าหมายที่ขัดเจน 
2. มีอาคารและห้อง
พิเศษเพียงพอ 
3.มีครูครบชั้น 
4. มีสื่อเทคโนโลยี
เพียงพอ 
5.ครูได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นให้ทันต่อนโยบาย
และมีความเหมาะสมกับ
สภาพชุมชน 
2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้เป็น

 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ปาน
กลาง 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 



๒๕ 
 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา 
เอกสาร  หลักฐาน            

เชิงประจักษ์ที่สนับสนุน
ผลการประเมิน 

เครื่องมือในการบริหาร
จัดการทุกด้าน 
3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

 รวม/เฉลี่ย ดีเลิศ   
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสภานศึกษา 
2. นำไปใช้ 
3. ประเมิน 

 

2 โครงการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
2. นำไปใช้ 
3. ประเมิน 

 

3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการด้าน
วิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

4 โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

1. พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เพียงพอต่อความต้องการและหลากหลาย 
2. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๓. ประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควร
พัฒนา 

เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ปาน
กลาง 

จุดเด่น  



๒๖ 
 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

จุดเด่น / จุดที่ควร
พัฒนา 

เอกสาร  หลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผล

การประเมิน 
๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ดี ๑. โรงเรียนมีความ

พร้อมด้านสื่อ
เทคโนโลยี 
๒. โรงเรียนมีความ
พร้อมด้านอาคาร
สถานที่ 
๓. โรงเรียนมีความ
พร้อมด้านบุคลาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด 
๒. พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓. ส่งเสริมการ
จัดการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวก 
๔. การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
(PLC:  Professional 
Learning 
Community) 
 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ปาน
กลาง 

 รวม/เฉลี่ย ดี   
 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ
คิด 

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดในห้องเรียน 
2. กิจกรรมประกวดและกิจกรรมการแสดงนักเรียน
โชว ์

 



๒๗ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม หมายเหตุ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง 

2 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  

3 โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 

1. กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
2. กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 

 

4 โครงการการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
(PLC:  Professional 
Learning 
Community) 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. กิจกรรมสอนเสริม เติมศักยภาพ 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 
 

 



๒๘ 
 

 

แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา เป็นวัยที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทำ และกล้าคิด แนวทางพัฒนา
คุณภาพสำหรับเด็กวัยนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสต่างๆให้เด็ก การใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน และการให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะด้านคุณธรรม เด็กจะสามารถเข้าใจและจำได้ดี  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมุ่งหวังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการด้านความปลอดภัยสูงสุด โดยการ
ขยายห้องเรียน ห้องกิจกรรมและเพ่ิมพัดลมและติดตั้งมุ้งลวด 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยจะพัฒนา
บุคลากร  ผู้เรียน กระบวนการบริหารจัดการ ไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ โดยยึดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ ให้ได้
มาตรฐาน 

๑.๑ โครงการคัดลายมือ 
๑.๒ โครงการรักการอ่าน 
๑.๓ โครงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1 
๑.๔ โครงการท่องสูตรคูณได้ ใช้สูตรคูณเป็น 
๑.๕ ภาษาอังกฤษวันละคำ 
๑.๖ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๒.๑ โครงการแนะแนวในโรงเรียน 
๒.๒ โครงการการจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.๓ โครงการโรงเรียนแกนนำร่วม (การศึกษาพิเศษ) 
๒.๔ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๒.๕ โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  ให้เป็นพลเมืองที่ดี
ต่อสังคมและชาติไทย 

๓.๑ โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
๓.๒ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๓.๓ โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓.๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓.๕ โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข 
๓.๖ โครงการส่งเสริมศิลปะและดนตรี 
๒.๗ โครงการการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
๒.๘ โครงการโรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา 
๒.๙ โครงการแต่งกายดี  เป็นศรีแก่ตน 



๒๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

๒.๑๐ โครงการยิ้มสวย ไหว้สวยด้วยตัวเรา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 

๔.๑ โครงการพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษา 
๔.๒ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านทักษะกระบวนการคิด 
๔.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมทุกระดับ 
 

๕.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
๕.๓ โครงการนิเทศภายใน 
๕.๔ โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
๕.๕ โครงการโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๕.๖ โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:  

Professional Learning Community) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................... 

      
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทย และการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไปและประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาต้อง
ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงาน วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกีย่วข้องใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาและขอประกาศค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2561 และผู้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
                              
 
                                               ลงชื่อ  
                                                                 (นายภักดี  จันทรปิติกุล) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 22  พฤษภาคม  2561 
......................................................................................... 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
มีจำนวน  3  มาตรฐานได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
                 ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

๑. มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

                 ๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
๑. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
๒. มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
๓. ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย 
๔. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

                 ๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๑. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน   
๓. เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

                 ๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๑. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้   
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
๔. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๕. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 



๓๓ 
 

 

๔. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  
มีจำนวน  3  มาตรฐานได้แก ่
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 



๓๔ 
 

 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 



๓๕ 
 

 

แนบท้ายประกาศ 
 

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
********************************************** 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา  รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

๑. มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด คิด

เป็นร้อยละ ๘๐ 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ 

๑. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๒. มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  คิดเป็นร้อย

ละ ๘๐ 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 

๑. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ 

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๓. เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ คิดเป็นร้อย

ละ ๙๐ 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 

๑. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐ 

๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  

๓. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
๔. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อย

ละ ๗๐ 
๕. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 



๓๖ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดี 

ประเด็นพิจารณา  รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๑ มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

๑. ถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น อีกทั้งมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน 

๑. สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 

๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก อีกท้ังใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบและจัดกิจกรรม
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 
๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วยการใช้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional  Learning Community:PLC)เป็นวิธีในการ
พัฒนา 

 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม 
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย 
เพียงพอ 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
ของเด็ก 

๒.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

๓. สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ 

๒.๕ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๑. สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครูอย่างเพียงพอและ เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

๒.๖ มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

๑. 1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 
มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น
แบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒. สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๗ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ  ดี 

ประเด็นพิจารณา  รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๑. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมกับเด็ก 

๒. คร(ูปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๑. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 

๑. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของ
เล่น สิ่งของเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

๒. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาคำตอบ 

ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และนำ
ผลการประเมินไป
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

๑. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

๒. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๓. ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ด ี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดี 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดี  

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มีความสามารถในการอ่าน 
กานเขียน การสื่อสาร และ
การคิกคำนวน  

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามาถรในการ เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ สถานศึกษากำหนด 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
นำเสนอ ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการอ่านเขียน คำ และประโยค
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำ
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย ได้ตามระดับชั้นและตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
นักเรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสาตร์ ระดับ 3 ขึ้น ไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา  

มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสิ้นใจและแก้ปัญหาได้ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ้นใจและแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ้นใจและแก้ปัญหา 

มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ 
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 



๔๐ 
 

 

นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม 
(Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

นักเรียนร้อนละ 75 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
มีผลการสอบระดัลชาติ RT NT และ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 
2 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพื้นฐานต่องาน
อาชีพได้ตามระดับชั้น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละ 80 
มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ 
อาชีพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 80 มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
2.1 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบมีวินัยมภีาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับ
ความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อืน่ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมี
สุขภาพแข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ 80มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองจากสภาวะหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง             
๓) นักเรียนร้อยละ 80เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 



๔๑ 
 

 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
๒)สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย/มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ 
งานหลักของสถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/
สอดคล้องกับความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอสำหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อ 1 ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จดัการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 



๔๒ 
 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง
และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดี 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ดี 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
๔.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 



๔๔ 
 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑.       ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒.      การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ร้อยละ 90-100 
ระดับ  ดีเลิศ            ร้อยละ 80-89 
ระดับ  ดี      ร้อยละ 70-79 
ระดับ  ปานกลาง      ร้อยละ 60-69 
ระดับ  กำลังพัฒนา   ร้อยละ 50-59 

๓.       การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
ที่   ๒๒ /256๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
ปีการศึกษา 256๒ ระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านสาม
พวง(สามัคคีพิทยา) จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทำ
การประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายภักดี  จันทรปิติกุล    ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
1.2 นายดุสิต  ด่านจิระมนตรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.3 นายล่ำไร  สอนสามพวง    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
1.5 นายโสรัจ  ธรรมเจตนา    ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางทิพมาศ  มั่นหมาย    ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.2 นางยุภาพร  พันธุ์วโรบล    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.3 นางจิตตวดี  สุใจ     ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางอาภรณ์  นิ่มคำ     ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
3.2 นายวัชรินทร์  สนองบุญ    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๔๖ 
 

 

3.3 นายนายสุรศักดิ์  อินทร์นา    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.4 นายสมชาย  พุ่มอ่ิม     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.5 นางสาวสุชาดา  ทรัพย์ประเสริฐ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.6 นายอุปถัมภ์  ทองสิงห์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.7 นางนิจนิรันดร์  รักวงฤทธิ์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.8 นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1) วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2) กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน และทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4) ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 
๑.1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑.3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๑.4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑.6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๑.8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 
 
4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

4.1 นางกันทิมา  พฤกษะวัน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นายธวชัชัย  ด่านิรมนตนี  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.3 นายธาตรี  พฤกษะวัน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4.4 นางสาวทิพวรรณ  เมฆแจ้ง  ครพ่ีูเลี้ยงฯ  กรรมการ 
4.5 นายวิชิต  ชำนาญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4.6 นางสาวเจนจิรา  มาสว่าง    ครธูุรการ  กรรมการ 
4.7 นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.๘ นางทิพมาศ  มั่นหมาย  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



๔๗ 
 

 

มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2560 เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน
2562 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
   (นายภักดี  จันทรปิติกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


