


 
ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนบ้านบ้านห้วยไคร้ 
 
 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับทราบรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้แล้ว    เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  มีโครงการ/กิจกรรม   ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  และเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมต่อไป 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีความเห็นชอบการรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ขอให้ทางโรงเรียนได้น ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 นี้ ไปเป็นแนวทางในการประเมิน  และพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป. 
 
  

 
(นายมานิตย์  ภูมิพัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



 ค าน า 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้จัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และส่วน
ที่ 3 ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
 
 
 
 
 

                 ( นายนครินทร์   ผวิอ่อน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
ข้อมูลบ้านห้วยไคร้  ที่ตั้ ง 148 หมู่  5 ต าบลวังน้ าขาว อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุ โขทัย  
รหัสไปรษณีย์  64140  โทรศัพท์ 055-615347    
ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์   ผิวอ่อน    

   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยโดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ  
- มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็กผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ  โดยมีหลักฐาน เอกสาร 

ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส 
ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  ผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ  โดยมีหลักฐาน เอกสาร 
ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง 

ชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนัก 

รับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการ 

จัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือของผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะครู เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ โดยมีหลักฐาน 
เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ,สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข,ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

 ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้
น าผลการประเมนิไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนจากโครงการ



ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ  ดี 

- มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมิน ระดับ  ดี    โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์
สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มุ่งจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมสนับสนุนและส่งเข้าประกวดในระดับภาค เช่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ าปี 2562 และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง ตัวอย่าง การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วันส าคัญต่างๆ การอบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความแข็งแรงของ
ร่างกาย  
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  ผลการประเมิน ระดับ  ดี       โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูล
เชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับดี    โดยมี 
หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดให้มีการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ งน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลการประเมินตนเอง 

น าเสนอข้อมูลทั่วไป และตอบค าถาม 3 ข้อ 
 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 

บ้านห้วยไคร้ ที่ตั้ง 148 หมู่ 5 ต าบลวังน้ าขาว อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  
64140  โทรศัพท์ 055-615347   โทรสาร  -  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   
เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2515 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล จัดตั้งด้วยงบประมาณของ
รัฐได้เปิดท าการสอน โดยใช้ชือ่ว่า  “โรงเรียนบ้านห้วยไคร้”   ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดราษฎรในหมู่บ้าน 
ประชาชนได้ร่วมกันเป็นผู้จัดตั้งอาคารยกพ้ืนสูงประมาณครึ่งศอก  กว้างสามวา ต่อมาปี พ.ศ. 2526  ได้รื้อ
พ้ืนลง  เรียนกับพ้ืนดินและต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวนี้ออกไปอีกประมาณ 6 วา  เพ่ือเป็นที่เรียน  

ได้ท าพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2515 ทางราชการได้มอบให้นายดาวลอยพรพฤตพงศ์     
หัวหน้าหมวดการศึกษาอ าเภอบ้านด่านลานหอยมาเป็นประธาน  โดยได้แต่งตั้งให้นายเสน่ห์ เนียมจันทร์   
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และได้ท าการเปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้นก่อน แล้วจึงขยายห้อง เรียน
เพ่ิมข้ึนในปีต่อมา       
ปรัชญาโรงเรียน 
 นตฺถิปญฺญาสมา  อาภา     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
 เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  น าประชาธิปไตย 
สีประจ าโรงเรียน 
 แดง – ขาว 
 แดง   หมายถึง  สีแห่งความมีพลัง มุ่งม่ัน  ความเจริญเติบโต  
 ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
อักษรย่อ  
 บ.ค.       อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ม.บ.ค.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 
ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 “ รักการกีฬา มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง ” 
แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อมูลผู้บริหาร 

 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์   ผิวอ่อน   โทรศัพท์096-8619190 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
              ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29  ตุลาคม   2561 จนถึงปัจจุบัน  
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ครูอัตรา

จ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปีการศกึษา 
2559 1 24 1 4 1 1 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 



2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท 
ปริญญา

ตร ี
ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ า
กว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน(คน) 0 5 23 2 0 0 1 31 
 

 
 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู1 คน 

(ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 1 - 
2 คณิตศาสตร์ 2 21 
3 วิทยาศาสตร์ 4 21 
4 ภาษาไทย 4 21 
5 ภาษาอังกฤษ 3 21 
6 สังคมศึกษา 3 21 
7 การงานอาชีพและเทคโนยี 5 21 
8 ศิลปะดนตรี 1 21 
9 ปฐมวัย 2 21 
10 การประถมศึกษา 4 21 
11 พลศึกษา 2 21 
12 การจัดการทั่วไป 1 - 

  รวม 32   
 
 
 

0.00% 

16.13% 

74.19% 

6.45% 0.00% 0.00% 3.23% 
ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปวส. 

ปวช. 



ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 480 คน  

ชัน้ ชาย หญิง รวม 

อ.2 15 18 33 

อ.3 23 26 49 

รวมอนุบาล 38 44 82 

ป.1 19 21 40 

ป.2 20 19 39 

ป.3 29 23 52 

ป.4 18 22 40 

ป.5 21 24 45 

ป.6 18 26 44 

รวมประถมศึกษา 125 135 260 

ม.1 27 30 57 

ม.2 29 23 52 

ม.3 11 18 29 

รวมมัธยมศึกษา 67 71 138 

รวมทัง้หมด 230 250 480 
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ชาย หญิง 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง 
ระดับปฐมวัย 

อ.2 อ.3 



 

 
 

 
 

ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ    
เงินนอกงบประมาณ 2,052,964 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,052,964 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)    

รวมรายรับ 2,052,964 รวมรายจ่าย 2,052,964 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง 
ระดับมัธยมศึกษา 

ชาย หญิง 



 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาล้อมรอบ  
ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีประชากรประมาณ 2,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดห้วย
ไคร้  สภาพความเป็นอยู่ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน จึงมีการใช้ภาษาถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประชากรมี
การศึกษาน้อยเรียนจบระดับประถมศึกษาและเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน นักเรียนจึงมีแนวโน้มการเรียน
ต่อน้อย  ต้องการเพียงที่จะให้นักเรียนในปกครองจบการศึกษาภาคบังคับและออกไปประกอบอาชีพเพ่ือแบ่งเบา
ภาระของครอบครัว  สภาพครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นเพราะเด็กจะถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่วนพ่อแม่ก็ไป
ท างานที่อ่ืน เพราะในท้องถิ่นของตนเองไม่มีงานท าถึงมีก็รับจ้างเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือพอเลี้ยงครอบครัว 
 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์  
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและขายแรงงานในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 25,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

                  ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ....ดีเลิศ.... 
ความตระหนักและความพยายามของครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ด้านร่างกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพปลูกฝังในเรื่องสุข
นิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

           ด้านอารมณ์และจิตใจ สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  
เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

            ด้านสังคม จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน ด้านสติปัญญาจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนจากกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย และกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ข้อมูล  เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับผลการประเมิน      
       

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง/การ
เคลื่อนไหวอย่างอิสระ 

- กิจกรรมกีฬาภายใน/กีฬากลุ่ม 

-รายงานตามกิจกรรม 

-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 

- บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- กิจกรรมการทดลองตาม

-รายงานตามกิจกรรม 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- สรุปกิจกรรมการทดลองตาม



โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
- กิจกรรมการเรียนตามแผนการ
จัดประสบการณ์ 

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

- แผนการจัดประสบการณ์ 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- กิจกรรมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
- กิจกรรมเทศกาลบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมกีฬาภายใน/กีฬากลุ่ม 
 
 
 
 
 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

- กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

- กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนชั้นอนุบาล 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 

-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 

-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
4)  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
5)  กิจกรรมเสริมทักษะ ด้านภาษาไทย / ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
6)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจ าตน 8  ประการ 
. 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
                  ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ....ดีเลิศ.... 
ความตระหนักและความพยายามของครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง 

ชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนัก 

รับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล  เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับผลการประเมิน   

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 

พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2560 

-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 

-  แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกหลังแผน 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย 

- จัดครูครบชั้นเรียนตรงตามสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้าน
การจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
-  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- กิจกรรมโฮมรูม 

รายงานตามกิจกรรม 

 -รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 - เกียรติบัตร 

 - การขยายผลสู่เพ่ือนครู 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
- กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน 

- สื่อการเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 

-ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏิบัติกา 

- บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 

-  สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

- สื่อการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 

 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 

        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

                 ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ....ดีเลิศ...... 
ความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อมูล  เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับผลการประเมิน   

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพและความแตกต่างระหว่า
สงบุคคล 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- กิจกรรมเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ์ 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

-  กิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยา
ศาตร์น้อย 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- กิจกรรมการทดลองตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 

-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานตามกิจกรรม 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1)  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาตามหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
      - กิจกรรมค่านิยมไทย 

      - กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา 

      - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

      - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 

  - กิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3)  กิจกรรมการความมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชน และผู้ปกครอง 

     - ประชุมผู้ปกครอง 

    - ร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานบุญบั้งไฟ 

     - ร่วมงานวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
4)  กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

    - ผลิตสื่อการเรียน การสอน 

       - เสริมสร้างความรู้ครูปฐมวัย 

       - การวิจัยเพื่อพัฒนา 
5)  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
  - หนูน้อยยิ้มได้ ไหว้เป็น 

        - หนูน้อยจิตอาสา 
6)  กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

7)  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

8)  การจัดท าส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆให้นักเรียนรู้จักการพ่ึงพาตนเองได้ ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คือ ผอ. นครินทร์   ผิวอ่อน  คือ มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส่งเสริมสนับสนุนและส่งเข้าประกวดในระดับภาคเหนือ เช่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 
2562ระดับภาคเหนือ    ยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และมีการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง ตัวอย่าง การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันส าคัญต่างๆ การอบรมให้ความรู้
นักเรียนในเรื่องต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การท าลองการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ มีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษาอาชีพที่หลากหลายให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 



2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1)กิจกรรมการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน

คล่องเขียนคล่อง 
 2)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ
กิจกรรมส่งเสริม(กีฬา) 
  3)กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
 4)กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกิจกรรม NT  กิจกรรม O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกกิจกรรมนักเรียนเรียนรวม  
1.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 
 
 
 

        

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 77.50 67.50 55.77 80.49 60.00 63.64 50.00 48.78 44.83
คณิตศาสตร์ 82.50 65.00 55.77 70.73 48.89 50.00 7.41 7.32 6.90
วิทยาศาสตร์ 95.00 72.50 55.77 87.80 73.33 43.18 35.19 26.83 17.24
สังคมศึกษาฯ 97.50 50.00 50.00 17.07 28.89 52.27 70.37 75.61 48.28
ประวัติศาสตร์ 100.00 65.00 78.85 46.34 86.67 95.45 70.37 70.73 41.38
สุขศึกษาฯ 100.00 97.50 94.23 82.93 93.33 61.36 90.74 85.37 86.21
ศิลปะ ดนตรี 95.00 95.00 100.00 85.37 77.78 100.00 46.30 36.59 34.48
การงานฯ 87.50 97.50 100.00 21.95 68.89 29.55 88.89 87.80 55.17
ภาษาอังกฤษ 27.50 30.00 40.38 46.34 60.00 29.55 33.33 41.46 48.28

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้น
ไป 

จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562   



2.ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

    
 

       ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้านปีการศึกษา2562 
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ป.3 

ป.5 

ม.1 

ม.3 

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

ทั้งสิ้น 
ด่ีเย่ียม 100.0100.0100.0100.0100.0100.037.0465.8562.0784.72
ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.5626.8313.7911.66
ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 17.0717.24 4.15
ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562   
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 
2562 



3. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

 

   
 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ป.1  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  

 

1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2561 - 2562   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 

1 
ระดับ
โรงเรียน 

12.52 29.26 16.74 49.52 54.31 4.79 31.02 41.78 10.76 

2 
ระดับเขต
พ้ืนที่ 

65.70 72.53 6.83 71.17 74.60 3.43 68.44 73.57 5.13 

3 ระดับประเทศ 66.16 68.50 2.34 71.27 72.81 1.54 68.72 70.66 1.94 
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100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ทั้งสิ้น 

ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 



       2.ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา
2562 

 
ระดับ/ความสามารถ ด้านภาษา ด้านค านวน ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน    
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด    
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    

 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   

 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.61 25.60 27.48 24.05   

 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13   

 
คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 47.95 31.60 34.30 30.86   

 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 



 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 47.30 22.07 28.72 25.93   

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 54.59 25.37 29.62 30.61   

คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 55.91 26.98 30.22 32.98   

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25   
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       

.เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

รายวิชา 
ปี กศ. 
2561 

ปี กศ. 
2562 

ผลต่าง 
2559-
2560 

    

ภาษาไทย 41.69 37.61 -4.08     

ภาษาอังกฤษ 27.82 24.05 -3.77     

คณิตศาสตร์ 26.09 25.60 -0.49     

วิทยาศาสตร์ 31.24 27.48 -3.76     

รวมเฉล่ีย 31.71 28.69 -3.03 #DIV/0!   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 



 
 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

      
 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
2561 

ปี กศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-2562 

    

ภาษาไทย 45.3 47.3 2     

ภาษาอังกฤษ 24.98 25.93 0.95     

คณิตศาสตร์ 24.94 22.07 -2.87     

วิทยาศาสตร์ 30.85 28.72 -2.13     

รวมเฉล่ีย 31.52 31.01 -0.51 #DIV/0! #DIV/0! 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2560-2561 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561-2562 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 



 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะ 
ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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ผู้อื่นฯ 

ชัน้ป.1 -ม.3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ยอมรับความคิดของผู้อื่น สขุภาวะทางจิต มีภมูิคุ้มกนัตวัเอง ค านงึถงึความเป็นธรรมต่อสงัคม 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 



3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
           โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ จัด กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามจุดเน้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจาก สมศ. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน,โรงเรียนแกนน ายุว
เกษตร,โรงเรียนแกนน าเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามจุดเน้น  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

  มีผลการด าเนินงานตามโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด เกิดผลที่ดีต่อชุมชน  ท า
ให้ผู้ปกครองสนใจและไว้วางใจในการจัดการศึกษา 
ส่งบุตรเข้ามาเรียน โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  
ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนร่วมมือกัน  วางแผนงาน  จัดตั้งโครงการและ
ด าเนินงานตามกิจกรรมตามวิสัยทัศน์  ร่วม
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายสถานศึกษามีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด
เป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมทีมุ่่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง

ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละชว่งวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท า
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษา
ข้อมูล จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกา รปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ
ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

 



3. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
ของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
    โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานโรงเรียน
ด าเนินการพัฒนาโดยใช้   การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  จัดสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และจัดบรรยากาศห้องเรียน โดยการเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น  การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพของการเรียนรู้  ป้ายนิเทศ  จัดท าเอกสารประเภทแบบฝึกเสริม
ทักษะมีการบันทึกข้อตกลง  ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง จัดประชุมชี้แจง
กรรมการ วางแผนด าเนินการ นิเทศ ก ากับนิเทศติดตามครูมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอน  มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  
ผู้บริหาร  ครู  และชุมชนร่วมมือกัน วางแผนงาน  จัดกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติงานจน
บรรลุเป้าหมาย  
 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคาร
แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่
ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  
2) โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4)  โครงการจ้างครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5)  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6)  โครงการพัฒนาครู 

 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิ จ กร รม ให้ นั ก เ รี ย น ได้ เ รี ยน รู้  ที่ เ น้ นทั กษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้  โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงและออกแสดง
ความสามารถได้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
 



จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เครือข่ายได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายแข่งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 เป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับภาค 8 รายการและได้ ได้รับรางวัล เหรียญ
ทอง รายการ   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3,การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3, 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 , การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ,การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 , การแข่งขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีทักษะการท างานแหล่งเรียนรู้ทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีสุขนิสัยสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
4) โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

หลักฐานเชิงประจักรที่สนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้นกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออกเขียนคล่อง 
กิจกรรมการอ่าน 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
-แบบบันทึกการคิดค านวณ 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด 
 
 

- แบบฝึกทักษะ 
- ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของ



นวัตกรรม 
 

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6,ม.1-3 

6.มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผล RT ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6,ม.1-3 

7.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

พัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในฝัน 

การปลูกผัก,เลี้ยงไก่ไข่ ฯลฯ 
บัญชีรายรับ -รายจ่าย 

 
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
-อบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์ 
-กิจกรรมโฮมรูมประจ าวัน 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
 

ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ
ผู้เรียน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

มาตรฐานที ่2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ 

 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
-หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ โครงการพัฒนาครู - บันทึกการไปราชการ 



เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสังคม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1) โครงการโครงการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้/กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ 

 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ 

 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 

 



 
ข้อ 2 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน  
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
   1.  ข้อมูลผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวยั 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาล 

พัฒนาการ 

จ านวน
เด็กที่
เข้า

ประเมิน 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 86 78 90.00 6 6.00 4 4.00 
ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 86 69 80.23 9 10.46 8 9.30 

ด้านสติปัญญา 86 57 66.27 21 23.41 10 10.62 

ด้านสังคม 86 75 87.20 7 8.13 4 4.65 

สรุป               
 

 
        

 

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ป.1  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  

 

1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2561 - 2562   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 

1 
ระดับ
โรงเรียน 

12.52 29.26 16.74 49.52 54.31 4.79 31.02 41.78 10.76 

2 
ระดับเขต
พ้ืนที่ 

65.70 72.53 6.83 71.17 74.60 3.43 68.44 73.57 5.13 

3 ระดับประเทศ 66.16 68.50 2.34 71.27 72.81 1.54 68.72 70.66 1.94 
 

  

 

 
3.ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา2562 

 
ระดับ/ความสามารถ ด้านภาษา ด้านค านวน ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน    
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด    
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    

 

         
 

     
 
 



4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   

 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.61 25.60 27.48 24.05   

 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13   

 
คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 47.95 31.60 34.30 30.86   

 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 



  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 47.30 22.07 28.72 25.93   

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 54.59 25.37 29.62 30.61   

คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 55.91 26.98 30.22 32.98   

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25   
 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

รายวิชา 
ปี กศ. 
2561 

ปี กศ. 
2562 

ผลต่าง 
2559-
2560 

    

ภาษาไทย 41.69 37.61 -4.08     

ภาษาอังกฤษ 27.82 24.05 -3.77     

คณิตศาสตร์ 26.09 25.60 -0.49     

วิทยาศาสตร์ 31.24 27.48 -3.76     

รวมเฉล่ีย 31.71 28.69 -3.03 #DIV/0!   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 



 
 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

      
 

 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
2561 

ปี กศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-2562 

    

ภาษาไทย 45.3 47.3 2     

ภาษาอังกฤษ 24.98 25.93 0.95     

คณิตศาสตร์ 24.94 22.07 -2.87     

วิทยาศาสตร์ 30.85 28.72 -2.13     

รวมเฉล่ีย 31.52 31.01 -0.51 #DIV/0! #DIV/0! 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้

พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561-2562 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 



 
5.ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

แหล่ง/ชัน้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ห้องสมดุ 29 30 48 29 40 39 48 45 20 

ศนูย์เศรษฐกิจกิจพอเพียง 20 29 32 30 35 25 57 52 29 

ห้องคอมพิวเตอร์ 20 25 30 40 45 44 57 5 29 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน 

 (O-NET)  

ปีการศึกษา 2561-2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 
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29 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ปี
การศึกษา 2562 

ห้องสมดุ ศนูย์เศรษฐกิจกิจพอเพียง ห้องคอมพิวเตอร์ 



จ านวนนกัเรียนท่ีใช้แหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศกึษา 2562 

แหล่ง/ชัน้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

วดับ้านห้วยไคร้ 40 39 52 40 45 44 57 52 29 

เขตอนรัุกษ์ถ า้เจ้าราม       40 45 44 57 52 29 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 

วดับ้านห้วยไคร้ เขตอนรัุกษ์ถ า้เจ้าราม 



สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบสาม 
 ระดับการประเมินปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ าหนักสว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด      
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรูสึกที่ดีต่อตนเอง       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู อาจารย ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต ชว่ยเหลือแบ่งปัน        
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ได้      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถอื      
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้        
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์      
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ในการจัดประสบการณ์ 

  
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

   
  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการ 
                   ของเด็ก 

  
   

ตวับ่งช้ีท่ี 5.5ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่ง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 5.6 ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ล
ในการปรับการจดัประสบการณ์ 

 
   

 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา      
ตวับ่งช้ีท่ี 5.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ และผูป้กครอง      
ตวับ่งช้ีท่ี 5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั      
ตวับ่งช้ีท่ี 5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก 

  
  

 

มาตรฐานที ่6  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที ่
อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ผูบ้ริหาร เขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั      
ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 

  
 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.3ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มุลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

  
  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

  
  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

  
 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.6 ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

  
 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.7 เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

   
  

มาตรฐานที ่7  แนวการจดัการศึกษา          

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 มีระบบและกลไกให้ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการ
จดัการศึกษาปฐมวยั 

  
  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

  
 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น  
 
 

   

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง     

     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา      
ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 

  
  

 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.4ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.5น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  จดัท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

   
  

มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     

     

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในรสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

  
  

 

มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วสัิยทศัน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 จดัโครงการ กิจกรรมพฒันาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 10..2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง    

     

ตวับ่งช้ีท่ี 11.1 จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาปฐมวยั 

   
  

ตวับ่งช้ีท่ี 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกดั * 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
                 รักเรียนรู้ และ พฒันาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก  

   มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบคดิ 
                       สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                      สมเหตุผล 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดต่ีออาชีพสุจริต 

ดีมาก  

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกดิประสิทธิผล 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
    ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนกาเรียนรู้ ละ
กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พฒันาเต็มศักยภาพ 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 
                    สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยีย่ม  

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
                        ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก  

   

 

 

 

 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ๑๒.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
น า้หนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดึมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  
                 และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน  รักษา 
                  มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ 
                  ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๒๘ ด ี
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา     ๘๙.๒๘     คะแนน 
มีคุณภาพระดบัด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป               ใช่ ไม่ใช่ 
มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี         ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ มธัยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๖ พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                 และตน้สงักดั 

๕.๐๐ ๔.๗๔ ดีมาก 

    
    
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙    ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ 
                  วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น 
                  เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน 
                  รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้ง 
                  กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๑๓ ด ี
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ    ดี     โดยมีค่าเฉลี่ย    ๘๕.๑๓   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง                    ไม่รับรอง 

 

 

 

 



๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 

             ผลงานด้านดนตรี ศิลปะ  และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

จุดควรพัฒนา 

             ควรได้รับการจัดสรรบุคลากรครู/ครูผู้ช่วยเพิ่ม เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมาก 

ข้อเสนอแนะ 

             1. ผู้เรียน  ควรได้รับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์  พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการท างาน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
               2. ครูควรได้รับการพัฒนาการสอนแบบต่าง ๆ  ให้หลากหลาย  เน้นการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น  การสอนแบบโครงงานให้มากขึ้น  ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้น
ประสิทธิภาพ  ได้แก่การแนะน า การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน  การร่วมปฏิบัติ และปรับปรุงการสอน 
               3. ผู้บริหาร  ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น  ให้ทันต่อการใช้งานและใช้
เวลาก ากับติดตามผล  ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ตามสัดส่วนความส าคัญ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

      ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ปลอด
จากปัญหาทางเพศยาเสพย์ติดและสิ่งมอมเมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ขาดเรียนสุภาพนอบน้อมโอบ
อ้อมอารีช่วยเหลือผู้ อ่ืนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสามรถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่าง
เหมาะสม สถานศึกษาพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ การพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

     สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรยากาศและสภาพแวดล้อมความยั่งยืนและต่อเนื่อง
ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญประสิทธิผลการด าเนินการของ
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินและ
น ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. แผนงาน  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

      ๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑) ด้านคุณภาพเด็ก  
               จุดเด่น 
                1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย เด็กมีสุขภาพกายสมวัย  มีการเจริญเติบโตสมวัย  
มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย  มีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัย สามารถดูแลตนเอง 
ให้มีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่น าไปสู่การบาดเจ็บได้ตามวัย 
               1.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรม การ
สถานศึกษา ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ 
               1.3 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  
ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 
            จุดที่ควรพัฒนา  
 1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสมวัย  
มีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย  มีทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
ครูยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้น้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  มีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 2. การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  ไม่เพียงพอโดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
การเรียนและการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอในการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  โดยเฉพาะกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
 3. การบริหารจัดการด้านอาคารเรียนผู้เรียนแออัดเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมประสบการณ์
การเรียนรู้ปฐมวัย 
 4. การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียนยังน้อย 
ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ความยั่งยืนและ
ต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
                1. ควรมีการบริหารจัดการด้านอาคารเรียนผู้เรียนเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้มีผู้เรียนในห้องเรียนมีจ านวน
ห้องเรียนละไม่ควรเกิน  ๒๐ - ๒๕  คน  อันจะไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้  เช่น  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมอิสระ  และการนอนหลับในภาคบ่าย 
               2. ควรบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เพียงพอให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมประจ าวัน  เช่น  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ควร
เพ่ิมมุมประสบการณ์มากข้ึน  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้  

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      จุดเด่น 
                ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
ร่าเริงแจ่มใส และปลอดจากยาเสพติด 
     จุดที่ควรพัฒนา  
               ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ าหน้าทางความคิด และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับปรับปรับปรุงถึงพอใช้จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
               จุดเด่น  
                1.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาสามารถจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล ครูส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการ
สอน 
                2. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม จัดโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ชุมชน
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
  
 
 



 จุดที่ควรพัฒนา   
 พัฒนาให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ยกระดับการ
จัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและให้
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ควรมีการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ประกอบการสอน และพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
เสมอ  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ควรมีการปรับองค์กรให้ทันสมัยเสมอ ควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างานที่ดี มีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันวางงานเป็นระบบรองรับการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต   โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมี
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
       1. แผนพัฒนาบุคลากร 
              1.1  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
              1.2  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
              1.3  เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน   1.4  สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตน 
          2. แผนการจัดหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
              2.1  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม ทุกกลุ่มสาระ
ตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน สภาพแวดล้อมจัดให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าเรียน 
    2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นอยู่และจัดการเรียนการสอน 
          3. แผนการจัดหาอัตราก าลัง 
              เพ่ิมอัตราก าลังครูสาขาที่ขาดแคลนตรงตามสาขาวิชาและเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
          4. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
              4.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงต่อสภาพบริบทของนักเรียนและชุมชน 
              4.2 จัดให้มีการเรียนการสอน ปรับวิธีการสอนที่ไม่ซับซ้อนและเกิดผลต่อผู้เรียนได้จริง 
     4.3เน้นการอ่านการเขียน วินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
              4.4ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียน และ
ตามสภาพจริง 
         5. แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนา
ร่วมกันโดยใช้แหล่ง 
เรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มที่ และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่สู่ผู้สนใจ 


