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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนบ้านน้ําพุ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๗ ตําบลบ้านน้ําพุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมุ้งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้าน
วิชาการเป็นลําดับแรกของการศึกษา ต้ังแต่การเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัยจนเข้าสู่ระดับประถมศึกษาและถือ
ว่าระดับประถมศึกษาเป็นระดับท่ีสําคัญยิ่ง เพราะเป็นวัยท่ีต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีความพิเศษหลายอย่าง นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกคน โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในการเข้า
เรียน เพราะไม่ใช่โรงเรียนท่ีมรการแข่งขันสูง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกประเภทสามารถเข้าเรียนได้ 
เพราะจะมีครูสําหรับสอนนักเรียนเรียนร่วมท่ีจะพัฒนาเด็กให้เรียนรู้ หรือให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
มีสื่อต่างๆท่ีจะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนมีความตระหนักในการท่ีจะพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการ
อบรมเพ่ือนําความรู้มาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖O ถึง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๒ ปี  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่านสูงข้ึน โดยด้านการอ่านออกเสียงผู้เรียนมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน ๓๑.๙ ด้านการอ่านรู้เรื่อง
เพ่ิมข้ึน ๙.๓๘ รวมผลท้ัง ๒ ด้านเพ่ิมข้ึน ๒o.๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาท่ีผลการทดสอบเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
๒๕๖๑  คือรายวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบลดลง 
โรงเรียนบ้านน้ําพุจึงต้องวางแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน โดยจัดโครงการให้
ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ และมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอน  

ด้านการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ และ ๖๙ กิจกรรมท่ี
โรงเรียนบ้านน้ําพุเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล คือ  

๑. ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6   
๒. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสร้างค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
๓. ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ ประเภทสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
๔. ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปีท่ี 1-3  
๕. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
๖. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคําอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
๗. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
๘. ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทปะติด ชั้นมัธยมปีท่ี 1-3 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ กิจกกรมธรรมะทางก้าวหน้า มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมนั่งสมาธิหน้าเสาธง มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่านโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา 
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในการฝึกทักษะชีวิตเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการทํางาน โรงเรียนมีการแนะแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการใช้สื่อการสอนต่างๆครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนทําการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยใช้ DLITเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อท่ีหลากหลายและ
ทันสมัย 
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 โรงเรียนบ้านน้ําพุ  ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๗  ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มี
เนื้อท่ี  ๑๒๑ ไร่ ๓ งาน  โดยมีเขตพ้ืนท่ีบริการ ดังต่อไปนี้ มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๗   หมู่บ้าน    ได้แก่ ๑. หมู่ท่ี ๑ 
ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๒. หมู่ท่ี ๓ ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๓. หมู่ท่ี ๔ ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๔. หมู่ท่ี ๕ ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๕. หมู่ท่ี ๖ ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๖. หมู่ท่ี ๗ ตําบลบ้านน้ําพุ  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๗. หมู่ท่ี ๕ ตําบลห้วยยั้ง     อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร   
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านน้ําพุ เดิมใช้ศาลาวัดน้ําพุเป็นสถานท่ีเรียน โดยเปิดเรียนวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ 

(โรงเรียนประชาบาลตําบลศรีคีรีมาศวัดน้ําพุ) เปิดเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  โดยมี นาย
สมพิศ ประทุมมา  ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ 

     ในปีการศึกษา ๒๕๑๒ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก  
และได้ย้ายท่ีเรียนจากศาลาวัดน้ําพุมาเรียนท่ีอาคารถาวร โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านน้ําพุ เป็น
โรงเรียนบ้านน้ําพุ  ในขณะนั้นมีนักเรียน  จํานวน ๑๕๘  คน  และมีครู  จํานวน  ๔  คน 
    ปีการศึกษา  ๒๕๑๘  โรงเรียนบ้านน้ําได้ย้ายจากท่ีเดิมมาอยู่ท่ีใหม่ และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ป.๑ ข  จํานวน ๑ หลัง  มี ๓ ห้องเรียน  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๑๑๖ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา 
      ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้เปิดโรงเรียนสาขา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  เปิดสอนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  โดยมีนักเรียน จํานวน ๗๕ คน และมีครู จํานวน  ๓ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านน้ําพุได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
      ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านน้ําพุได้เปิดโรงเรียนสาขาอีกหนึ่งแห่งคือ โรงเรียนบ้านหนองตลับมีนักเรียน
จํานวน ๔๖  คน เปิดสอนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านน้ําพุได้เปิดโรงเรียนสาขาอีก ๑ แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านลานเอ้ืองมีนักเรียน
จํานวน ๔๕ คน  มีครู จํานวน ๒ คน  โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพียงชั้นเดียว 

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้เปิดโรงเรียนสาขาอีก ๑ แห่ง คือ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ําตก
สายรุ้ง)  มีนักเรียน จํานวน ๗๐ คน  มีครู  จํานวน ๓ คน  โดยเปิดทําการสอนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

ปัจจุบันโรงเรียนสาขาท้ังหมด  ๔  แห่ง ได้เป็นเอกเทศแล้ว  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้เปิดโรงเรียนนําร่องในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิด
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมีนักเรียน  จํานวน ๒๗ คน 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านน้ําพุได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ้านน้ําพุและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปทางการศึกษา อําเภอคีรีมาศ 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
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ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ําพุ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑  เปิดการเรียน
การสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด ๒๐ คน นักการภาร
โรง ๑ คน   

 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

ประเภทบุคลากร 
จํานวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉล่ีย 
(ปี) 

ประสบการ
ณ์เฉล่ีย (ปี) ชาย หญิง รวม 

ต่ํากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า  
ป.ตรี 

ผู้อํานวยการ ๑ - ๑ - - ๑ ๕๘ ๓๖ 
ครูประจําการ ๓ ๑๒ ๑๕ - ๘ ๗ ๓๒ ๑๖ 
พนักงานราชการ - ๑ ๑ - ๑ - ๒๘ - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - - 
ครูพ่ีเลี้ยง ๑ - ๑ - ๑ - ๓๐ ๙ 
ธุรการโรงเรียน - ๑ ๑ - ๑ - ๒๔ ๑ 
ลูกจ้าง ๑ - ๑ ๑ - - ๗๐ ๔๒ 

รวม ๖ ๑๔ ๒๐ ๑ ๑๑ ๘ ๓๙.๖๖ ๒๐.๘ 
 
 ข้อมูลนักเรียน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้องเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาล ๒ ๑ ๒ ๑๐ ๑๒ 
ชั้นอนุบาล ๓ ๑ ๘ ๖ ๑๔ 

รวม ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๗ ๔ ๑๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๕ ๖ ๒๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๖ ๘ ๑๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๙ ๗ ๑๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๖ ๑๑ ๒๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 

รวม ๖ ๖๓ ๔๘ ๑๑๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๖ ๑๓ ๒๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๕ ๑๖ ๓๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๘ ๑๗ ๓๕ 

รวม ๓ ๔๙ ๔๖ ๙๕ 
รวมท้ังหมด ๑๑ ๑๒๒ ๑๑๐ ๒๓๒ 
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 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 2560-2562 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉล่ีย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2560 36.61 29.81 32.81 26.63 31.47 
ปีการศึกษา 2561 45.53 24.38 33.69 30.47 33.52 
ปีการศึกษา 2562 41.14 27.14 29.07 25.71 30.77 
ผลต่าง ปีกศ.61-62 -4.39 2.76 -4.62 -4.76 -2.75 

 
  

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 2560-2562 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

 จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O- NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบว่า รายวิชาท่ีผลการ
ทดสอบเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน ๒.๗๖ ส่วนรายวิชา ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  และราชวิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบลดลง ดังนั้นโรงเรียนบ้านน้ําพุ จึงต้องวางแผนเร่งพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน โดยจัดโครงการให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญ จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนจัดหาวิธีการสอนหรือเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจมมากข้ึน 

 
 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 2560-2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉล่ีย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2560 39.68 20.91 28.27 28.18 29.26 
ปีการศึกษา 2561 48.06 23.76 33.53 25.41 32.69 
ปีการศึกษา 2562 43.00 21.16 25.92 27.81 29.47 
ผลต่าง ปีกศ.61-62 -5.06 -2.6 -7.61 2.4 -3.22 

 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 2560-2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O- NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบว่า รายวิชาท่ีผลการ
ทดสอบเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน ๒.๔ ส่วนรายวิชา ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  และราชวิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบลดลง ดังนั้นโรงเรียนบ้านน้ําพุ จึงต้องวางแผนเร่งพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน โดยจัดโครงการให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญ จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนจัดหาวิธีการสอนหรือเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจมมากข้ึน  
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
 

วิชา/ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ ด้าน 
ปีการศึกษา 2560 ๘๐.๕๙ ๕๖.๕๐ ๖๘.๕๔ 
ปีการศึกษา 2561 ๕๑.๑๙ ๖๙.๕๒ ๖๐.๓๕ 
ปีการศึกษา 2562 ๘๓.๐๙ ๗๘.๙๐ ๘๐.๙๙ 
ผลต่าง ปีกศ.61-62 31.9 9.38 20.64 

 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
 

 
 
 จากผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
ผลปรากฏว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านสูงข้ึน โดยด้านการอ่านออกเสียง ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินเพ่ิมข้ึน ๓๑.๙ ด้านการอ่านรู้เรื่องเพ่ิมข้ึน ๙.๓๘ ผลรวมท้ัง ๒ ด้านเพ่ิมข้ึน ๒๐.๖๔ ตามลําดับ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา/ด้าน ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ด้านเหตุผล เฉล่ีย ๓ ด้าน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 34.01 19.18 36.87 30.02 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 42.73 29.93 38.01 36.89 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 43.92 37.85 43.03 41.60 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒    รอการประกาศผล    

ผลการพัฒนา ปี กศ.61-6๒         
 
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก     � 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    �  
มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ   �   

สรุปภาพรวม    �  
 

ระดับปฐมวัย  สรุปภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ      ดีเลิศ  
 

� มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านน้ําพุ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
ระดับชั้นปีท่ี ๒ - ๓ รวม ๒๖ คน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับ ๖ กิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/ตามมุม 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กีฬากลุ่มโรงเรียนและกิจกรรมเกมการศึกษา ผ่านหน่วยการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวกับตัวเด็ก ผ่านกระบวนการเล่นเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกท้ังยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยผ่านโครงการหนูน้อยรักสุขภาพ โครงการหนูน้อยฟันสวย โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมคุณหนูคู่คุณธรรม นอกจากจัดกิจกรรมตามหน่วย
การเรียนรู้แล้วยังจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและเรียนรู้การทําโครงงานระดับปฐมวัย รวมท้ังมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร คือ กิจกรรมทัศนศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี  และส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 ร้อยละ ๙๖.๒๕ ของเด็ก ได้ทํากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  ผ่านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับ 
๖ กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ฝึกการป้ันดินน้ํามัน และฝึกการใช้กรรไกร ปลูกฝังการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ํา กิจกรรมการ
แปรงฟันตอนเช้าและหลังรับประทานอาหาร ฝึกให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน รู้จักเลือกรับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ รู้จักการออกกําลังกาย ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงทุกเดือน เพ่ือบันทึกภาวะ
โภชนาการ และฝึกการปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย  
จากการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายดังนี้ 

๑) เด็กร้อยละ ๙๕  มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
๒) เด็กร้อยละ ๑๐๐ เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานของกล้ามเนื้อใหญ่เล็ก ใช้

กล้ามเนื้อเล็กประสานมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติสมํ่าเสมอ 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลผลการประเมินตนเอง 
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๓) เด็กร้อยละ ๑๐๐ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ําแปรงฟันหลังรับประทานอาหารรู้จัก
ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได้ด้วยตนเอง 

๔) เด็กร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค 
และอุบัติเหตุ   

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานของกล้ามเนื้อใหญ่
เล็ก ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานมือกับตาได้ตามวัยและ
ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 

๑) กรณีท่ีเด็กมีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คุณครูส่งเสริมให้
รับประทานอาหาร ด่ืมนม ออกกําลังกาย และปรึกษากับ
ผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลด้านโภชนาการ
ท่ีเป็นประโยชน์กับเด็ก 

๒. เด็กทุกคนรู้จักข้ันตอนและวิธีการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามพัฒนาการของแต่ละชั้นเรียน 

๒) กรณีท่ีเด็กมีน้ําหนักมากเกินเกณฑ์ คุณครูส่งเสริมให้ออก
กําลังกาย ลดปริมาณอาหาร และคอยควบคุมเรื่องการเลือก
รับประทานอาหาร และปรึกษากับผู้ปกครอง 

๓. เด็กมีการฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และ
เรียนรู้ หลีกเลี่ยง ภาวะท่ีเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ได้ดีตาม
พัฒนาการของแต่ละชั้นเรียน 

๓) กรณีท่ีพบเด็กฟันผุ คุณครูแนะนําการแปรงฟันท่ีถูกวิธี
รายบุคคล แนะนําการเลือกรับประทานขนมท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย โดยคุณครูมีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลเก่ียวกับการตรวจ
สุขภาพฟันและการรักษา และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พา
ไปพบคุณหมอ 

 ๔) พัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยให้รู้จักยับยั้งชั่ง
ใจ จักการรอคอย การแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความ
รับผิดชอบให้มากข้ึน 
๕) พัฒนาเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน มีวินัยในตนเอง การเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความสุข
และปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) กรณีเด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คุณครูส่งเสริมให้รับประทานอาหาร ด่ืมนม ออกกําลังกาย และปรึกษากับ
ผู้ปกครอง 
 ๒) กรณีเด็กน้ําหนักมากเกินเกณฑ์ คุณครูส่งเสริมให้ออกกําลังกาย ลดปริมาณอาหาร และคอยควบคุมเรื่อง
การเลือกรับประทานอาหาร และปรึกษากับผู้ปกครอง 
 ๓) กรณีพบเด็กฟันผุ คุณครูแนะนําการแปรงฟันท่ีถูกวิธีรายบุคคล แนะนําการเลือกรับประทานขนม และขอ
ความร่วมมือผู้ปกครองให้พาไปพบคุณหมอ 
 ๔) พัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ จักการรอคอย การแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีความรับผิดชอบให้มากข้ึน 
 ๕) พัฒนาเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง การเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้มี
ความสุขและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
 ร้อยละ ๘๘.๔๕ ของเด็กได้ทํากิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเสรี ทําให้เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส มี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รวมท้ังสามารถแสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและ
ผลงานของตนเอง ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมความม่ันใจใจตนเอง กล้าพูด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ปลูกฝังการควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน และการฝึกนั่งสมาธิเบ้ืองต้น 
จากการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดังนี้ 
 ๑) เด็กร้อยละ ๙๒.๓๐ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง    
 ๒) เด็กร้อยละ ๘๘.๔๖ ม่ันใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 
 ๓) เด็กร้อยละ ๙๖.๑๕ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย   
 ๔) เด็กร้อยละ ๙๒.๓๐ สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ ภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง มีความสุขขณะทํากิจกรรม  
 ๕) เด็กร้อยละ ๗๓.๐๗ มีจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดี ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าท่ีรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ี
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัยอันตรายและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

๑) กรณีเด็กไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
คุณครูคอยกระตุ้นให้เด็กออกมาทํากิจกรรม ส่งเสริม
ความเป็นผู้นํา- ผู้ตาม และให้การเสริมแรงเม่ือเด็กกล้า
แสดงออก 

๒) เด็กได้รางวัลชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีม ๗ คน
ของกิจกรรมกีฬาอําเภอคีรีมาศ 

๒) นํากิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมร้อยลูกปัด ต่อภาพ
ตัดต่อ มาใช้ฝึกเด็กให้มีความสนใจ มีสมาธิ ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ มากข้ึน 

 ๓) ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยใช้ ๖ กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 
๔) เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานของตนเองท้ังรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) กรณีเด็กไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก คุณครูคอยกระตุ้นให้เด็กออกมาทํากิจกรรม ส่งเสริม
ความเป็นผู้นํา - ผู้ตาม ให้การเสริมแรงทางบวก เม่ือเด็กกล้าแสดงออก จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการ ๖ 
กิจกรรมของหลักสูตรกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 ๒) นํากิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมร้อยลูกปัด ต่อภาพตัดต่อ มาใช้ฝึกเด็กให้มีความสนใจ มีสมาธิ ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ มากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ร้อยละ ๘๗.๑๗ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยมีโครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมคุณหนูคู่คุณธรรม และกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา โดยฝึกการช่วยเหลือตัวเอง ในการการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน การแต่งกาย การใส่รองเท้า การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ํา การฝึกความ มีวินัยในตนเอง 
เชื่อฟังพ่อแม่และคุณครู  ปลูกฝังมารยาทการเข้าแถว การรู้จักการรอคอย ส่งเสริมการประหยัดและพอเพียงกับ
กิจกรรมออมทรัพย์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ปลูกฝังมารยาทในการไหว้ การยิ้ม 
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ทักทาย และมีสัมมาคาราวะกับผู้ใหญ่ โดยการสวัสดีคุณครูก่อนเข้าห้องเรียน และคุณครูกอดตอบนักเรียนเพ่ือแสดง
ความรัก ปลูกฝังการยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและทํางานร่วมกับเพ่ือนได้ดีและมีความสุข 
ผ่านการเล่น และทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 จากการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ดังนี้ 
 ๑) เด็กร้อยละ ๘๘.๔๖  มีวินัย รับผิดชอบ จัดเก็บของเล่นเข้าท่ี รู้จักการรอคอย ทํางานสําเร็จเชื่อฟังด้วย
ตนเอง ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ด้วยตนเอง 

๒) เด็กร้อยละ ๙๖.๑๕ มีความซ่ือสัตย์สุจริต บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืนไม่พูดปด 
ยอมรับผิดเม่ือกระทําผิด เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อ่ืน  

๓) เด็กร้อยละ ๑๐๐ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามข้อตกลง และ
การเป็นผู้นําผู้ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง 

๔) เด็กร้อยละ ๘๘.๔๖ มีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

๕) เด็กร้อยละ ๗๓.๐๗ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๖) เด็กร้อยละ ๗๖.๙๒  มีการยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

๑) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันมีวินัยในตนเอง ประหยัดและอยู่แบบพอเพียง 
ตามพัฒนาการของเด็ก 

 ๑) กรณีมีเด็กพูดโกหก คุณครูแก้ปัญหาโดยการใช้นิทาน
ในการปลูกฝัง และชี้ให้เห็นโทษของการพูดโกหก 

๒) เด็กสามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

๒) กรณีเด็กพูดไม่เพราะ คุณครูเสริมกิจกรรมโดยการใช้
เพลง คําคล้องจอง แทรกการใช้คําแทนตนเองและเพ่ือน
ให้เหมาะสมกับวัย ให้การเสริมแรงเม่ือเด็กพูดจาไพเราะ 

๓) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) กรณีมีเด็กพูดโกหก คุณครูแก้ปัญหาโดยการใช้นิทานในการปลูกฝังจิตสํานัก ค่านิยมในจิตใจ และ

ชี้ให้เห็นโทษของการพูดโกหก 
๒) กรณีเด็กพูดไม่เพราะ คุณครูฝึกให้เด็กพูดจาไพเราะ ให้การเสริมแรงเม่ือเด็กพูดไพเราะ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 ร้อยละ ๘๓.๐๗ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการหนูน้อยคนเก่ง โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการหนูรักภาษาไทย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยมีกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/ตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังมีกิจกรรมเสริมตาม
หลักสูตร คือ กิจกรรมทัศนศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี  และส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การท่องคําคล้องจอง การร้องเพลง การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้
ผ่านการเล่น เป็นต้น 
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จากการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้ 
 ๑) เด็กร้อยละ ๘๘.๔๖ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความต้ังใจ บ่อยครั้ง ซักถามในสิ่งท่ีตนเอง
อยากรู้ และมุ่งม่ันท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย 

๒) เด็กร้อยละ ๘๐.๗๖ บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติความเหมือน ความแตกต่าง จําแนกประเภท จัด
หมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง   

๓) เด็กร้อยละ ๘๐.๗๖ สื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่านการเขียน สัญลักษณ์ และสะท้อน
ความคิด ความรู้สึกภายในเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

๔) เด็กร้อยละ ๘๐.๗๖ เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้
เหมาะสมกับวัย 

๕) เด็กร้อยละ ๘๔.๖๑ สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่
และหลากหลายได้ ด้วยตนเอง 

 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผลพัฒนาการ ๔ ด้านของเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒   

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็ก       
ท่ีประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๒ ๑๒   

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๒ ๑๐ ๒  

๓.ด้านสังคม ๑๒ ๑๑ ๑  

๔.ด้านสติปัญญา ๑๒ ๑๐ ๒  

  

 ผลพัฒนาการ ๔ ด้านของเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓   

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็ก       
ท่ีประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๔ ๑๔   

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๔ ๑๔   

๓.ด้านสังคม ๑๔ ๑๔   

๔.ด้านสติปัญญา ๑๔ ๑๔   
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. เด็กมีความต้ังใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีคุณครูจัด
ให้ โดยมีพัฒนาการเป็นไปตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑) กรณีมีเด็กไม่กล้าสนทนา โต้ตอบ เล่าเรื่อง คุณครู
คอยกระตุ้นโดยการฝึกให้เด็กผลัดกันออกมาเล่าข่าว
หน้าชั้นเรียน 

๒. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางและ
การเล่นอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒) เด็กบางคนรู้จักตัวเลข แต่ไม่รู้ค่าของตัวเลข บางคน
นับได้ แต่ตอบจํานวนไม่ได้ คุณครูเรียกมาฝึกบ่อยๆโดยให้
ฝึกผ่านการเล่นเกม และคอยกระตุ้นให้ออกมาทํา
กิจกรรมมากข้ึน 

 ๓) เสริมกิจกรรมฝึกทักษะพ้ืนฐานโดยการลงมือปฏิบัติ
จริงให้เกิดกระบวนการคิด และแสวงหาคําตอบได้ด้วย
ตนเอง 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) กรณีมีเด็กไม่กล้าสนทนา โต้ตอบ เล่าเรื่อง คุณครูคอยกระตุ้นโดยการฝึกให้เด็กพลัดกันออกมาเล่าข่าว

หน้าชั้นเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่านิทาน เล่ากิจวัตรประจําวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น 
๒) เด็กบางคนรู้จักตัวเลข แต่ไม่รู้ค่าของตัวเลข บางคนนับได้ แต่ตอบจํานวนไม่ได้ คุณครูเรียกมาฝึกบ่อยๆ

โดยให้ฝึกผ่านการเล่นเกม หรือใช้สื่อท่ีน่าสนใจ เช่น สื่อภาพ สื่อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน และคอยกระตุ้นให้
ออกมาทํากิจกรรมมากข้ึน 

 
� มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านน้ําพุ มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการกําหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา โดยการจัดให้มีครูสอนครบชั้น และมีการบริหารงานโดยอาศัย
หลักธรรมาภิบาล โดยการแบ่งการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็น ๔ ฝ่ายงาน มีหัวหน้างานกํากับ ติดตาม 
ประสานงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   
             ร้อยละ ๗๕ ของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากเดิม พ.ศ.๒๕๔๖ มา
เป็นพ.ศ.๒๕๖๐ สถานศึกษาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพ่ือชี้แจงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย โดยใช้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผ่านกิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการประกัน
คุณภาพผู้เรียนปฐมวัยและกิจกรรมนิเทศภายใน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมกันออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในรูปแบบ ๖ กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรม
ประจําวัน ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเสรี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
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ลงมือปฏิบัติจริง ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็ก เน้นการเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันรวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   และ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
   ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน และเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
โดยมีข้าราชการครูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัย ๒ คน โดยจัดการเรียนการสอน ๒ ห้องเรียน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
             ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ครูปฐมวัย กิจกรรม
มือท่ีสามช่วยสอน กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และครอบครัว  โดยมีการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรเข้ารับการอบรม ท้ังการอบรมในเครือข่าย 
และการอบรมท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีจัด ส่งผลให้คุณครูได้รับการคัดเลือกไปเป็นวิทยากรในการจัดประสบการณ์  เช่น 
วิทยากรจัดทําสื่อประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัยกับโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
    ร้อยละ ๖๘ ของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและและภายนอกห้องเรียนท่ีคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  โดยภายในห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีมุมประสบการณ์หลากหลาย เช่น มุม
เครื่องเล่นสัมผัส มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มีสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเพียงพอต่อผู้เรียน มีมุมหนังสือนิทาน 
มุมเกมการศึกษา มีของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านให้กับเด็กปฐมวัย  ภายในห้องเรียนปฐมวัยจัดให้มีสื่อ
เทคโนโลยี ประเภทโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ครบทุกห้องเรียน เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ และภายนอกห้องเรียนมี
สนามเด็กเล่น ท่ีมีเครื่องเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอย่าง
อิสระ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์แบบ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕  ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
 ร้อยละ ๖๘ ของโรงเรียนให้การอํานวยความสะดวก โดยการจัดให้มีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ครบทุก
ห้องเรียนและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีใช้งานได้ดี เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ให้กับนักเรียนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน รวมท้ังมีการจัดหาสื่อประกอบการ
เรียนการสอนท้ังประเภทหนังสือนิทาน ของเล่น และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีศึกษา
กําเนิดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดย
ผู้บริหารมีการกําหนดให้คุณครูมีการจัดประชุมประจําเดือนทุกเดือน และมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกภาคเรียน 
เพ่ือให้ทราบนโยบาย และข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน รวมท้ังมีการจัดประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ซ่ึงเป็นการชี้แจงนโยบาย
ต่างๆให้คณะกรรมการสถานศึกษา  
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 จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืนบนฐานการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความร่วมมือของโรงเรียน 
ครอบครัว ชุมชน ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานต่อไป 

 
 

 “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  หมายถึง  ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน” 
 

 
 

    “ประพฤติดี  มีมารยาท  มีความรู้คู่คุณธรรม” 
 

 
 

       “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  งามด้วยการแต่งกาย” 
 
 
 1.  ประชากรปฐมวัยได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 2.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 3.  มีการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 4.  หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง ครูเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
 
 
 

 จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืนบนฐานการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความร่วมมือของโรงเรียน 
ครอบครัว ชุมชน ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานต่อไป 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น โดย
สถานศึกษาจัดการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 

๑) ครูเสริมให้มีของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน
ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเพียงพอ 

๒) ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติจริงได้ดี 

๒) ดําเนินการตรวจสอบซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีให้มีความ
พร้อมสําหรับใช้งาน 

๓) ครูส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์ท่ีหลายหลายพร้อมให้
เด็กได้รับการเรียนรู้ได้ดี 

๓) จัดให้มีเครื่องเล่นสนามท่ีส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ท่ีมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ปรัชญา 

เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

นโยบาย 

เป้าหมาย 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๔) มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ๔) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้

อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๕) ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ๕) ดําเนินการตรวจสอบซ่อมแซมโทรทัศน์ สื่อเทคโนโลยี 

ให้มีความพร้อมสําหรับใช้งาน 

 ๖) ดําเนินการแก้ไขระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ
ใช้งานได้ดี 
๗) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนส่งเสริมบุคลากรตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการการศึกษา และมีการนิเทศ
ชั้นเรียนบ่อยข้ึน 
 ๒) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง ด้วยโครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 
 

� มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ ดี   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านน้ําพุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา  กิจกรรมโลกสวยด้วยมือ
เรา กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมหนูรักภาษาไทย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือนําไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้มีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับหน่วยเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วย
ตนเอง  
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ร้อยละ ๖๕ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยครู
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ท้ังด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้าน
เดียวบูรณาการผ่าน ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ร้อยละ ๗๘ ของครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรม
อย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเด็กได้เรียน เล่น เรียนรู้ลงมือกระทําและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงงาน ผ่านกิจกรรมบูรณาการผ่าน ๖ กิจกรรมหลัก ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อโครงงานท่ีตนสนใจ ฝึกการคิดต้ังคําถาม ได้แสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้เด็ก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีท่ีหลากหลาย นักเรียนได้เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เด็กได้เลือกปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
           ร้อยละ ๖๐ ของครูจัดห้องเรียนได้สะอาด อากาศถ่ายเทปลอดภัย มีพ้ืนท่ีมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ การดูแลจัดเก็บของเล่น เป็นต้น ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจและ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์สําหรับประกอบการเรียนการสอนของเด็ก เพราะบางกิจกรรมท่ี
ต้องการสอนเด็ก เป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยภาพกิจกรรม คลิปวีดีโอจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงทุกห้องเรียนมีสื่อของเล่นท่ี
หลากหลายกระตุ้นให้เด็กคิดและหาคําตอบ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๗๒ ของครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการสังเกตการปฏิบัติตนในกิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน ใน
รูปแบบการสังเกตพฤติกรรม และมีแบบบันทึกพฤติกรรม โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและนําผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง มีการสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทํากิจกรรมต่างๆ มุ่งประเมินพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูศึกษาพัฒนาการของเด็กจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเมินเพ่ือให้
ผู้ปกครองรับทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน และมีการรายงานให้ผู้ปกครอง และผู้บริหารรับทราบ เม่ือพบเด็กท่ีมี
ปัญหา ครูแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม แก้ไข ปัญหา พฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๑) ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ 

๑) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

๒) ครูได้รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุก
คนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือกระทําผ่าน
ประสาทสัมผัสได้ดี 

๒)  ส่ ง เสริมการจัดสภาพแวดล้อมมี พ้ืน ท่ี มุมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

 ๓) ส่งเสริมโครงการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี  สู่
ห้องเรียน 
๔) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง ด้วยโครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของของผู้เรียน   �   
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    �  
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น        
                   ผู้เรียนเป็นสําคัญ   �   

สรุปภาพรวม   �   
  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สรุปภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ    ดี 
 

� มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ ดี   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณรวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีสุขภาวะ
ทางร่างกายทางสังคม ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยของการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 ร้อยละ ๖๗.๑๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
   ความสามารถในการอ่าน 

ร้อยละ ๖๕.๐๔ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของ
นักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดและเพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ให้อ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษารวมท้ังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ข้ึน
ไป ให้มีความสามรถอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยวัดจากข้อสอบการประเมินด้านอ่านออก เขียนได้ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี โดยใช้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยครูผู้สอนและครู
ประจําชั้นได้ทํา PLC เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้ รวมถึงครูประจําชั้นสอนซ่อมเสริมในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมยาม
ว่าง กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการคิด เป็นต้น 
       ความสามารถในการเขียน 
         ร้อยละ ๖๔.๐๗ ของโรงเรียนได้ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ จากข้อสอบการประเมินด้านอ่านออก เขียน
ได้ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี โดยใช้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
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   ความสามารถด้านในการส่ือสาร  
 ร้อยละ ๗๐.๓๘ ของผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการสื่อสารท้ังระดับประถมและมัธยมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาได้กําหนดไว้ โดยใช้โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและครูผู้สอนได้สรุปความสามารถด้านการสื่อสาร
จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนได้กําหนดไว้ 
   ความสามารถด้านในการคํานวณ  
 ร้อยละ ๖๘.๙๓ ของผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการคํานวณท้ังระดับประถมและมัธยมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาได้กําหนดไว้ โดยใช้โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและครูผู้สอนได้ สรุปความสามารถด้านการคํานวณ
จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และบูรณาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนได้กําหนดไว้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

 ร้อยละ ๗๑.๓๕ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ ซ่ึงได้แก่ สมรรถนะท่ี ๑  ความสามารถในการสื่อสาร สมรรถนะท่ี ๒ 
ความสามารถในการคิดสมรรถนะท่ี ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา สมรรถนะท่ี ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต สมรรถนะท่ี ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จํานวน ๒๐๖  คน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหา ผ่านโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับ 
จํานวนของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รวม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ดีเย่ียม ๖ ๑๐ ๕ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๖ ๙ ๘ ๗๗ 

ดี ๓ ๖ ๕ ๔ ๗ ๕ ๑๐ ๑๓ ๑๗ ๗๐ 

ผ่าน ๒ ๕ ๔ ๒ ๙ ๕ ๑๓ ๙ ๑๐ ๕๙ 

ไม่ผ่าน - - - - - - - - - ๐ 

ตารางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้น ป. ๑-๖ และ ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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กราฟผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้น ป. ๑-๖ และ ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 จากกราฟแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ระดับ ดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๕  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ร้อยละ ๖๗.๔๗ ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนสร้าง
นวัตกรรมผ่านโครงงานสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น โครงงานสร้างทฤษฎีและ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ร้อยละ ๖๔.๐๗ ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยโรงเรียนบ้าน
น้ําพุ ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
สร้างความเข้มแข็งจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมสนับสนุนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนการ
สอน รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV บูรณาการในการ
เรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผลรอบด้าน และการประเมินผลตามสภาพจริง  ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ และสามารถสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิด และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้
มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ผู้เรียนร้อยละ  ๖๔.๗  ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียน
บ้านน้ําพุ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมพัฒนาความรู้เพ่ือการทดสอบระดับชาติ กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
กิจกรรม English Today โครงการส่งเสริมความคิด กิจกรรมเล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าวประจําวัน กิจกรรมวิเคราะห์
ข้อสอบ PISA กิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และโรงเรียนได้
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สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองผ่านโครงการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงงบวก ผ่านกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 

� ร้อยละของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ท่ีมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป ตามรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

 
 

� ร้อยละของผู้เรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป ตามรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๒ 

 
 

� ร้อยละของผู้เรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป ตามรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 
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� กราฟเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป ตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน  

 
จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป ตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน พบว่า รายวิชาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนท่ี ๒ มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าภาคเรียนท่ี ๑ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ ตามลําดับ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ ๗๐.๘๗ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ โรงเรียน
บ้านน้ําพุ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนมีพฤติกรรม “เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดยผ่านโครงการ
พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสานฝันยุวเกษตรน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในการฝึกทักษะชีวิตเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการทํางานหรืองานอาชีพ โรงเรียนบ้านน้ําพุ มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนหลังจากจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้เล็งเห็น
แนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป 

 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลองได้ 
ร้อยละ ๖๘.๙๓ ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลอง

โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ มีความสามารถในการอ่านคําศัพท์พ้ืนฐาน บอกความหมาย และส่ือสารแนะนําตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

ร้อยละ ๖๘.๙๓ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคําศัพท์พ้ืนฐาน บอกความหมาย และสื่อสารแนะนํา
ตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถสนทนาโต้ตอนจากเจ้าของภาษาได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและมี
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม English Today กิจกรรม
วันคริสต์มาส เป็นต้น 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนําประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ร้อยละ ๗๑.๘๔ ของผู้เรียนสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนําประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยโรงเรียนบ้านน้ําพุมีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมจิต
อาสา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ร้อยละ ๘๐.๕๘ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมของ
สังคมโดยยึดคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ๘ ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง   มุ่งม่ันในการทํางาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ โดยจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ เป็นต้น 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ร้อยละ ๘๐.๐๙ ของผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําพุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จัด
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ข้ึนด้วยความเต็มใจและมีความสุข โดยมีโครงการวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาที และกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ เป็นต้น 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ร้อยละ ๗๔.๗๕ ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านน้ําพุเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีนักเรียนพิเศษเรียนรวมมี  จํานวน  
๑๗ คน สําหรับผู้เรียนท่ีมีความผิดปกติทางด้าน สติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้รวมกับผู้เรียน
ท่ีปกติได้อย่างดี  ผู้เรียนสามารถปรับตนให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่และของ
สังคมอ่ืนๆ ได้ โดยไม่แบ่งแยก เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี โดยใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ในชั่วโมงนักเรียนเด็กพิเศษ และนักเรียนได้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติในวิชาพ้ืนฐาน ผ่านโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ ๗๙.๕๒ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑) ร้อยละ ๘๐.๕๘ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ได้รับการตรวจสุขภาพฟันทุกคน และ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย ทําให้ผู้เรียนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๔.๒) ร้อยละ ๗๘ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์  กิจกรรมหน้าเสา
ธง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน ผ่อนคลายความเครียดทําให้มีความเมตตา กรุณา มีสติ 
และสมาธิ มีจิตใจท่ีเป็นสุข ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงภายใต้จิตใจท่ีดีงาม 
 ๔.๓) ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนทุกคนสามารถอยู่รวมกันด้วยดีในโรงเรียนและเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งท่ี
ไม่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น 

๑. ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการนําเสนอการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 

๒. สามารถคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 

๒. ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

๓. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ัง
ตนเองและการทํางานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ๔. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ จนทําให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๕. มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๕. ต้องเร่งพัฒนาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน
ทุกกลุ่มสาระ 

 ๖. สนับสนุนให้วิทยากรภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
๗. สนับสนุนครูต่างชาติ หรือ เจ้าของภาษา เข้ามาให้ความรู้ 
และ/หรือ เข้า*มาทํากิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านภาษา 
๘. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือทักษะกระบวนการใหม่ๆ 
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จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา 
 ๙. พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์

และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมี ทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
กําหนดในแต่ละระดับ โดยพัฒนาตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และโครงการส่งเสริมการคิด 
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตนเองและการทํางานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน  
 ๔) พัฒนาให้นักเรียนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
 ๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆ ด้วยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา  ด้วยโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และโครงการส่งเสริมการคิด เป็นต้น 
 ๗) พัฒนาให้นักเรียน มีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ินเป็นคุณค่าของความ
เป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา 
 ๘) พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย กับกิจกรรมด่ืมนมโรงเรียน กิจกรรมสํารวจน้ําหนักส่วนสูง และโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น 
 

� มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านน้ําพุ
การดําเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้การปรึกษาหารือ  
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านน้ําพุ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนบ้านน้ําพุมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง
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ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มี
การบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ มีแผนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ร้อยละ ๘๒ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
 
 
 

 

มุ่งการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
 มีความรู้คู่คุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  หมายถึง  ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน” 
 
 

    “ประพฤติดี  มีมารยาท  มีความรู้คู่คุณธรรม” 
 

 
 

       “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  งามด้วยการแต่งกาย” 
 
 
 1.  ให้บริการการศึกษาพ้ืนฐานในเขตพ้ืนทีบริการอย่างท่ัวถึงและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  จัดระบบบริหารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน 
 
 
 1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ  
 2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาได้ 
 3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.  ผู้เรียนมีความความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 5.  ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทํางาน   

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ปรัชญา 

เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 
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 6.  ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 7.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 8.  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
 9.  สถานศึกษามีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 10.  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  และยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
 11.  สถานศึกษามีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนรู้  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้    

12.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกส่วนผ่านการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน ได้แก่ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และครู มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีการนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา กิจกรรมประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เป็น
ต้น 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ร้อยละ ๗๑.๙๕ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วม โดยใช้โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมประชุมภาคี ๔ ฝ่าย กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมประชุมนักเรียน ดังนี้ 

๑) ร้อยละ ๗๕ โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของภาคี ๔ ฝ่าย ซ่ึงได้มีการ
ประชุม ปรึกษาหารือและร่วมกําหนดนโยบายเพ่ือจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัย สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ
รวมถึงท้องถ่ินด้วย 

๒) ร้อยละ ๗๐ โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ
ปฏิบัติจริง อันจะทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถจดจํารวมถึงนํา
องค์ความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 

๓) ร้อยละ ๗๐.๕๘ โรงเรียนมีแผนการจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม (IEP) สื่อการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กพิเศษ
เรียนร่วม โดยจัดให้เด็กพิเศษได้เรียนรวมกับเพ่ือนอย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน มีพัฒนาการได้
เหมาะสมหรือดีข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ร้อยละ ๗๒ โรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งาน ผ่านโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความสุขและสนุกกับการเรียน 

ร้อยละ ๗๕.๖๖ โรงเรียนบ้านน้ําพุ ได้จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ด้วยโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนดังนี้ 

๑) ร้อยละ ๗๔ โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มท่ีและรอบด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องพยาบาล ห้องดนตรี และแปลงเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) ร้อยละ ๗๕ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ร่มรื่น เพ่ือนักเรียนสามารถพักผ่อนหย่อนใจ
และมีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมพัฒนาการของนักเรียนและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้  

๓) ร้อยละ ๗๘ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศของชั้นเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน มีมุมความรู้ต่างๆเพ่ือเสริมความรู้
นอกตําราเรียน ผ่านโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๖  โรงเรียนมีการดําเนินการจัดระบบเทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ร้อยละ ๖๙.๑๖ ของโรงเรียนได้มีการจัดหา จัดระบบการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา ผ่านโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร และ กิจกรรมสนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน  
ดังนี้ 
 ๑. ร้อยละ ๗๐ มีการวางระบบอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
ตลอดเวลา 
 ๒. ร้อยละ ๖๕ มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) สําหรับหัวหน้างานท้ัง ๔ ฝ่าย นอกจากนี้ยังมีไว้สําหรับให้
บุคลากรท่ียังไม่มีสามารถยืมเพ่ือเข้ารับการอบรมต่างๆเฉพาะกิจได้ด้วยจํานวน ๑ เครื่อง 
 ๓. ร้อยละ ๖๕ มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมใช้งาน จํานวน  ๑ เครื่อง 
 ๔. ร้อยละ ๗๐ ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย โดยติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดสําคัญต่างๆ จํานวน ๔  ตัว 
 ๕. ร้อยละ ๘๐ มีระบบเครื่องเสียงท่ีพร้อมอํานวยความสะดวกให้บุคลากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๖. ร้อยละ ๖๕ ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในชั้นเรียน 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๒. ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนใน
การรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

๓. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย 
 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนได้ 

๔. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

๔. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
เฉพาะด้าน ตามความถนัดของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

๕. มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๗. มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและการจัดทํารายงานการจัดการศึกษา 
๘. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ด้วยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมสอนเสริม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
 ๒) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาเฉพาะด้าน 
ตามความถนัดของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง โดยใช้โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 ๔) มีแผนพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบคงทนถาวร โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและลงมือปฏิบัติจริง  
 ๕) ส่งเสริมโครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
แหล่งงเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการห้องงสมุด เป็นต้น 
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� มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ ดี   
๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านน้ําพุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้
มีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช้ครูทุกคนทําการวิจัยในชั้น
เรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ร้อยละ โรงเรียนบ้านน้ําพุได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มี
มุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียน
ปนเล่น มีความสุขในการเรียนรู้ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ท่ี
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพ่ือก่อให้เกิดความ
มีน้ําใจ ความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ร้อยละ ๖๙.๔๔ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตโดยดําเนินการเรียนรู้ด้วยโครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน โครงการส่งเสริมการคิด และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑) ร้อยละ ๘๐ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
สําหรับผู้ท่ีมีความจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๒) ร้อยละ ๖๕ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านการทําโครงงาน /กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 
 ๓) ร้อยละ ๗๒ ครูจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การสร้างโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดชั้นสูง และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ๔) ร้อยละ ๖๐ ครูเป็นผู้อํานวยการความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติด้วยตนเอง 
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๕) ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  มีการสร้างองค์ความรู้
การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน มีกิจกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม 
 ๖) ร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนสามารรถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๗) ร้อยละ ๗๘ ผู้เรียนทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๘) ร้อยละ ๗๐ ครูมีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนทุกคน อ่าน พูด ฟัง คิด เช่น การสอนแบบแสดง
บทบาทสมมุติ การเล่านิทาน การร้องเพลงวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๙) ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนมีความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์  และการสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของ
ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๗๓.๓๓ ของครูมีการพัฒนาและใช้สื่อการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุนชนท่ี

สอดคล้องกับสาระท่ีสอน โดยใช้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการคิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดังนี้ 

 ๑) ร้อยละ ๘๐ ครูมีการใช้สื่อการสอนต่างๆ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการส่งสื่อภาคเรียนละ ๒ ชิ้น 
ต่อภาคเรียน 

 ๒) ร้อยละ ๖๕ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน พร้อมท้ังมีแบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําห้องเรียน แต่บางชั้นเรียนไม่ได้ใช้เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อชํารุด ซ่ึงได้ดําเนินการของบประมาณ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนเป็นการต่อไป  

 ๓) ร้อยระ ๗๕ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิ แปลงเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงอาหารโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลา ห้องสมุด ห้องพยาบาล และห้องภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยมีกิจกรรมในโครงการสาน
ฝันยุวเกษตรน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมปลูกพืช กิจกรรมประมง กิจกรรมงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ร้อยละ ๘๒.๕ ของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กทุกคนรักท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเคารพศักด์ิศรีของเด็ก พยายามพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์การ
มีนัยในตนเองบุคลิกลักษณะท่ีดี  พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  คํานึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  คํานึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก  พยายามให้เกิดความยุติธรรม  เท่าเทียมกัน และไม่
เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมให้คําปรึกษา เป็นต้น 
 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของครูผู้สอน มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักเรียนทุกคน โดยการให้ความรักก่อนให้ความรู้ 
กอดก่อนเรียน  จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันคริสต์มาส วันเกิดนักเรียน 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมกินเลี้ยงก่อนปิดเทอม เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่นักเรียนร่วม
ชั้น 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน มีการเสริมแรงเชิงบวก โดยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล มอบเกียรติบัตร 
ประกาศเกียรติคุณเม่ือนักเรียนทําความดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนๆ ร่วมชั้นและนักเรียนในโรงเรียน ในกิจรรมโฮมรูม 
กิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาที เป็นต้น 

๓)  ร้อยละ ๘๐ ของครูท่ีปรึกษา มีข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกัน พบปะ พูดคุย สอบถามสุข ทุกข์ รวมท้ัง
ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนในชั้น ผ่านกิจกรรมการโฮมรูมทุกชั้นเรียนและทุกวัน และมีการบันทึกผลการโฮมรูม
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ประจําวันทุกชั้นเรียน ในกิจกรรมโฮมรูม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมให้คําปรึกษา กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน เป็นต้น 

๔)  ร้อยละ ๑๐๐ ของครูท่ีปรึกษา มีการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านครบ 
๑๐๐ % ทุกชั้นเรียนเพ่ือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อันจะนําไปสู่การช่วยเหลือนักเรียน โดยการมอบทุนการศึกษา  
ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมคัด
กรองนักเรียนเป็นลายบุคคล กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน และกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กท่ีควรได้รับการส่งเสริมและการส่งต่อเด็กกลุ่มท่ีมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ร้อยละ ๗๑ ของโรงเรียนบ้านน้ําพุมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 

๑) ร้อยละ ๗๒ ของครูมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการกําหนดสัดส่วน
คะแนนจํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการบันทึกแผนหลัง
การจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสมํ่าเสมอ และนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยดูข้อมูลจาก ปพ.๕ โดยมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๒) ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือ และมีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครองเพ่ือนําผลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ตามความสนใจ ความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ คือ การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วม ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา โดยใช้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ร้อยละ ๖๘ ของครูผู้สอนในโรงเรียน จัดให้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน โดยใช้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่มสาระ หรือในช่วงชั้นในเรื่องผลการเรียน หรือ
พฤติกรรมของนักเรียน ทําให้ได้รู้ถึงด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเพ่ือการพัฒนา
ท่ีดีของโรงเรียน รวมถึงมีการประชุมโดยโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในกิจกรรมประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีแก้ปัญหาในกลุ่มสาระไม่ได้ จึงประชุมท้ังโรงเรียนเพ่ือปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา นอกจากนี้การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําพุท่ีเป็นการเสริมสร้างและ
แสดงออกถึงศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ทําให้ในแต่ละปีมีนักเรียนชองโรงเรียนบ้านน้ําพุได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

๑. ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของด้านการทํางานวิจัยในเรื่องสื่อนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง 

๒. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ทํา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีข้ึน 

๓. มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) ส่งเสริมโครงการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี สู่ห้องเรียน ผ่านโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และให้ครู
ได้รับการพัฒนาการจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญและนํามาใช้กับนักเรียนจริง 
 ๒) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามวัย ครูจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน จัดมุมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาหลัก เป็นต้น 
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คณะผู้จัดทํา 
 

1. นายอดิศักด์ิ เคลือขอน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําพุ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายนพดล ปรมัย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  นางอนงค์ จุ้ยต่าย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.  นายธนวชิญ์  เอ้ือจํานงค์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕.  นายลภชัย  พรมวิหาร   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุกัญญา  ฤๅชา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๗.  นางยุพา สีขํา   ครู    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวปวีณา เหน่งแดง  ครู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวนาฏชนก ยี่เผต๊ิบ  ครู    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ ครู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคํา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรมน  แจ่มทุ่ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวสุธิดา  ยอดดี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวณัฐธิดา แดงนกขุ่ม  พนักงานราชการครู  กรรมการ 
 ๑๖. นายวัฒนชัย ปานพรม  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวชุติภัทร เคลือขอน  ธุรการโรงเรียนบ้านน้ําพุ  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวชื่นกมล อํ่าโพธิ์  ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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คําส่ังโรงเรียนบ้านน้ําพุ 

ท่ี  ๑๕  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
……………………………….. 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น 
 เพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคําสั่งแต่งต้ัง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการและท่ีปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายอดิศักด์ิ เคลือขอน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําพุ    ประธานกรรมการ 
๒. นายนพดล ปรมัย   ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางอนงค์ จุ้ยต่าย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายธนวชิญ์  เอ้ือจํานงค์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕. นายลภชัย  พรมวิหาร   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖. นางยุพา สีขํา    ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๗. นางสาวชื่นกมล  อํ่าโพธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๘. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  
 

 มีหน้าท่ี กําหนดนโยบาย ประกาศมาตรฐาน ประกาศค่าเป้าหมาย และจุดเน้นการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  
บริหารและจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อํานวยความสะดวกให้คําปรึกษา ดูแล กํากับติดตาม
และเสนอแนวทาง ตัดสินใจ วินิจฉัยในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน จนกระบวนการทํางานนั้นดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการดําเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

     ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑. นางยุพา สีขํา    ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัฒนชัย ปานพรม   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวชุติภัทร เคลือขอน  ธุรการโรงเรียนบ้านน้ําพุ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวชื่นกมล อํ่าโพธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
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     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑. นายนพดล ปรมัย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.  นางอนงค์ จุ้ยต่าย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  นายธนวชิญ์  เอ้ือจํานงค์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสุกัญญา  ฤๅชา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕.  นายลภชัย  พรมวิหาร   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวปวีณา เหน่งแดง  ครู     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวนาฏชนก ยี่เผต๊ิบ  ครู    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ ครู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวชัญญาวีร์  นวลคํา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสกุลรัตน์  พรมกลิ้ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวภัทรมน  แจ่มทุ่ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวณัฐธิดา แดงนกขุ่ม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุธิดา  ยอดดี   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี  
   ๑. จัดให้มีการกําหนดปรับปรุงและประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดและประกาศใช้ค่า
เป้าหมายความสําเร็จ 
   ๒. จัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๓. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๔. จัดทําแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือใช้กํากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลักการดําเนินการ   
   ๕. ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในสถานศึกษา ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   ๖. จัดทํารายงานประจําปีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพร่ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน 
 

   ๗. จัดทํามาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ครูอนงค์ จุ้ยต่าย 

ครูสุกัญญา  ฤๅชา 
ครูสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง 
ครูชัญญาวีร์  นวลคํา 
ครูประจําชั้น อ้างอิงคําสั่ง รร.บ้านนํ้าพุ ๐๓/๒๕๖๓ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ครูทุกท่าน 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ครุทุกท่าน 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูลภชัย พรมวิหาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกท่าน / ฝ่ายวิชาการ 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ครูนพดล ปรมัย 

ครูปวีณา เหน่งแดง 
ครูภัทรมน แจ่มทุ่ง 
ครูณัฐธิดา แดงนกขุ่ม 

๗) มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลองได้ ครูนาฎชนก ยี่เผต๊ิบ 
ครูขวัญใจ เห็มสุวรรณ 

๘) มีความสามารถในการอ่านคําศัพท์พ้ืนฐาน บอกความหมาย และสื่อสารแนะนํา   
    ตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ครูนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ 
ครูสุธิดา ยอดดี 

๙) มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนํา 
    ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ครูธนวิชญ์ เอ้ือจํานงค์ 
ครูลภชัย พรมวิหาร 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   ครูทุกท่าน 
๒) มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

ครูทุกท่าน 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระหว่างบุคคล 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ครูทุกท่าน 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ครูทุกท่าน 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
    สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นไปได้ 
    ในการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๓) มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๔) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๖) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้ทันต่อ 
    การเปลี่ยนแปลง 

ครูลภชัย พรมวิหาร 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ครูทุกท่าน 

๒) มีการพัฒนาสื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกท่าน 
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกท่าน 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกท่าน 
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกท่าน 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได้ ครูยุพา,ครูชื่นกมล,ครูชุติภัทร 
๒)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ครูยุพา,ครูชื่นกมล,ครูชุติภัทร 
๓) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ครูยุพา,ครูชื่นกมล,ครูชุติภัทร 
๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ครูยุพา,ครูชื่นกมล,ครูชุติภัทร 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ครูยุพา, ครูชื่นกมล 
๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๔) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๕) จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,ครูวัฒนชัย 
๖) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
๑) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าสมดุลเต็มศักยภาพ  ครูยุพา, ครูชื่นกมล 
๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูยุพา, ครูชื่นกมล 
๓) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูยุพา, ครูชื่นกมล 
๔) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูยุพา, ครูชื่นกมล ,ครูชุติภัทร 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    41 
=================================================================================== 
๓. คณะกรรมการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  
     ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑. นางยุพา สีขํา    ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัฒนชัย ปานพรม   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวชุติภัทร เคลือขอน  ธุรการโรงเรียนบ้านน้ําพุ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวชื่นกมล อํ่าโพธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑. นายนพดล ปรมัย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.  นางอนงค์ จุ้ยต่าย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  นายธนวชิญ์  เอ้ือจํานงค์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสุกัญญา  ฤๅชา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕.  นายลภชัย  พรมวิหาร   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวปวีณา เหน่งแดง  ครู     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวนาฏชนก ยี่เผต๊ิบ  ครู    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ ครู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวชัญญาวีร์  นวลคํา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสกุลรัตน์  พรมกลิ้ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวภัทรมน  แจ่มทุ่ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวณัฐธิดา แดงนกขุ่ม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุธิดา  ยอดดี   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี กําหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วางแผนการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาติดตามทบทวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีเตรียม
เอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมการเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศและจัดทํารายงานประจําปี ประกอบด้วย 
 

    ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑. นางยุพา สีขํา    ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัฒนชัย ปานพรม   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวชุติภัทร เคลือขอน  ธุรการโรงเรียนบ้านน้ําพุ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวชื่นกมล อํ่าโพธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑. นายนพดล ปรมัย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.  นางอนงค์ จุ้ยต่าย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  นายธนวชิญ์  เอ้ือจํานงค์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสุกัญญา  ฤๅชา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๕.  นายลภชัย  พรมวิหาร   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวปวีณา เหน่งแดง  ครู     กรรมการ 
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 ๗.  นางสาวนาฏชนก ยี่เผต๊ิบ  ครู    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ ครู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวชัญญาวีร์  นวลคํา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสกุลรัตน์  พรมกลิ้ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวภัทรมน  แจ่มทุ่ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวณัฐธิดา แดงนกขุ่ม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุธิดา  ยอดดี   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี ดําเนินการให้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการนําไปใช้เพ่ือการพัฒนางานต่อไป 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันท่ี   ๒๓   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
             (นายอดิศักด์ิ  เคลือขอน) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําพุ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านน้าํพ ุ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จ  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
................................................. 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับการศึกษา และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านนํ้าพุ เร่ือง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี วันท่ี 19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้
กําหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสําคัญข้อหน่ึง คือ มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไปเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนบ้านนํ้าพุ จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
และกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสาร
ท่ีแนบท้ายประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 1๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๒ 
 

    
   (นายอดิศักดิ์  เคลือขอน) 

                   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนํ้าพุ 
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การกําหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน้ําพ ุ
เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานระดับการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ร้อยละ ๗๒ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๒ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๒ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๒ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๒ 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๒ 
7) มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลองได้ ร้อยละ ๗๒ 
8) มีความสามารถในการอ่านคําศัพท์พ้ืนฐาน บอกความหมาย และสื่อสารแนะนําตนเอง
เป็นภาษาอังกฤษได้ 

ร้อยละ ๗๒ 

๙) มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนําประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ร้อยละ ๗๒ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   ร้อยละ ๘๒ 
๒) มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 8๒ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระหว่างบุคคล เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ร้อยละ ๗๕ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๒ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ๘๒ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๒ 
๓) มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๗๒ 

๔) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๗๒ 
๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ ๗๘ 
๖) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ๗๒ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับ ดี 
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๗๒ 
๒) มีการพัฒนาสื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๒ 
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๒ 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๒ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับ การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานระดับการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ร้อยละ ๖๗.๑๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๑.๓๕ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๖๗.๔๗ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๖๔.๐๗ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๔.๗ 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๐.๘๗ 
7) มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลองได้ ร้อยละ ๖๘.๙๓ 
8) มีความสามารถในการอ่านคําศัพท์พ้ืนฐาน บอกความหมาย และสื่อสารแนะนํา
ตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ร้อยละ ๖๘.๙๓ 

๙) มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนําประสบการณ์
ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ร้อยละ ๗๑.๘๔ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   ร้อยละ ๘๐.๕๘ 
๒) มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๐.๐๙ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระหว่างบุคคล 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ร้อยละ ๗๔.๗๕ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๙.๕๒ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นไปได้
ในการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ๘๒ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓) มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๗๑.๙๕ 

๔) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๗๒ 
๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ร้อยละ ๗๕.๖๖ 

๖) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 

ร้อยละ ๖๙.๑๖ 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    47 
=================================================================================== 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับ ดี 
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๖๙.๔๔ 

๒) มีการพัฒนาสื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๓.๓๓ 
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๒.๕ 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๑ 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๘ 

 

 
สรุป ผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับ การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดี 

สรุป ดี 
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การกําหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนํ้าพุ 
เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับ การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเย่ียม 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๕ 
2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐ 
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๘๕ 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๘๕ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ดีเลิศ  
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ร้อยละ ๗๕ 
2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๗๐ 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ ๗๐ 
5) จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๗๐ 
6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๗๐ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับ ดี 
1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ร้อยละ ๗๐ 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๗๐ 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๗๕ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับ การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเย่ียม 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๖.๒๕ 
2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๘.๔๕ 
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๘๗.๑๗ 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๘๓.๐๗ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ดีเลิศ 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ร้อยละ ๗๕ 
2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๗๐ 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ ๖๘ 
5) จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๖๘ 
6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๗๐ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับ ดี 
1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ร้อยละ ๖๕ 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๗๘ 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๖๐ 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๗๒ 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับ การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดี 

สรุป ดีเลิศ 
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาการกําหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ 
กรณีกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
กําลังพัฒนา (๑) ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ปานกลาง (๒) ระหว่างร้อยละ  ๕๐ -๕๙ 
ดี (๓) ระหว่างร้อยละ ๖๐ - ๗๔ 
ดีเลิศ (๔) ระหว่างร้อยละ ๗๕ - ๘๙ 
ยอดเยี่ยม (๕) ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
 
กรณีกําหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ หลักฐานร่องรอย รางวัล ข้อความท่ีใช้ตัดสินคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (๑) มี / ไม่มี ไม่มี 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด / ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ไม่สอดคล้องไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ไม่ส่งผล/ไม่ส่งเสริม 

ปานกลาง (๒) มี 
ระดับโรงเรียน/กลุ่ม

โรงเรียน/ศูนย์เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียน 

มีแต่ไม่ครบ/มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าหมาย
บางส่วน 

ดี (๓) มี 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/

หน่วยงานในกํากับ 

เป็นท่ียอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด/ครบ
กระบวนการมีความเหมาะสม/อย่างพอเพียง/
อย่างหลากหลาย 

ดีเลิศ (๔) มี 
ระดับภาค / จังหวัด/

หน่วยงานในระดับจังหวัด 
มีการพัฒนา/สูงข้ึน/เพ่ิมข้ึน/เป็นระบบมาก
ข้ึน/มีการบูรณาการ/หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (๕) มี 
ระดับประเทศ/กรม/
กระทรวง/สช./สพฐ. 

สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดมาก/เป็นแบบอย่าง
ท่ีดี/เป็นตัวอย่างท่ีดีได้/มีความเป็นเลิศ/มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง/มีนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


