
๑.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ หมู่ ๕ ตำบลบ้านตลิ่งชัน 

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๔๐ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑  

๑.๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๒ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านวังโตก ตำบลตลิ่ชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๐ โดยราษฎรร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยมี นายดวน  อยู่ท้วม ได้บริจาคท่ีดินจำนวน ๖ ไร่ โดยเปิดเป็นสาขาของ
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มีนักเรียนครั้งแรก จำนวน ๓๗ คน มีนายพงพันธ์  จันทร์สายทอง ครูโรงเรียนบ้านลาน
กระบือ เป็นผู้มาสอนชั่วคราว 

ต่อมาได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตามคำสั่งอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่ 
ศท๖๖/๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๓ (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารให้ ๑ หลัง แบบ ป.๑ฉ จำนวน ๒ ห้องเรียนพร้อมบ้านพักครู ๑ หลัง 
ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนได้ร่วมใจกับชาวบ้านย้ายโรงเรียนอยู่ในที่ใหม่เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของนักเรียน โดยมี นายพยุง  คงรักษา เป็นผู้บริจาคท่ีดินเพ่ิมอีก ๒ ไร่ ๑ งาน รวมเป็น ๙ ไร่ - งาน 
เป็นทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกระจาย

ตามสองฟากถนน สายอำเภอบ้านด่านลานหอย - บ้านวังหาด และบริเวณเนื้อที่ของตนเอง มีจำนวน ๓๙๗ 
หลังคาเรือน ประชากรประมาณ ๑,๑๕๗ คน แยกเป็นชาย ๕๗๙ คน หญิง ๕๗๘ คน ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

๒) ผู้ปกคองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อาชีพหลัก คือ เกษตรกร มีอาชีพ
ทำไร่ ทำนา และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครบครัว ต่อปี ต่ำ
กว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉี่ยต่อครอบครัว ๓ คน 
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๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาส 
- บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๓๐๐ 

เมตร และวัดบ้านคลองไผ่งาม ห่างจากโรงเรียนปราณ ๓๐๐ เมตร ให้การสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน 
- ภายในชุมชนประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย เลี้ยง

สัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
- ความต้องการจ้างานในการทำไร่มีมาก 
- ด้านเศรษฐกิจของชุมชนดีในช่วงเก็บเกี่ยวพืชไร่ ปนระมาณ เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 
- ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
ข้อจำกัด 
- สภาพชุมชนกระจายตัวตามแนวถนนและบริเวณเนื้อที่ของตัวเอง ทำให้การมาเรียนของนักเรียน

ไม่สะดวก 
- นักเรียนมีการย้ายเข้า ย้ายออกบ่อย เนื่องต้องย้ายติดตามผู้ปกครอง 
- สภาพครอบครัวผู้ปกครองต้องออกไปทำงานตอนเช้า กลับตอนเย็น 
- มีฝุ่นละอองมากในหน้าแล้ง เนื่องจากมีการเผาไร่อ้อยและเผาหญ้าตามไร่ ที่นา 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ยิ้มใส ไหว้สวย ทักทายไพเราะ 

สีประจำโรงเรียน(School Colors) 

ฟ้า – ขาว 

สีฟ้า หมายถึง  ความสดชื่น ร่าเริง แจ่มใส ของนักเรียนรโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ที่มีสุขภาพการ

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขสุภาพจิตที่ดี 

สีขาว หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไผ่งามมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทดี เสียสละ มีน้ำใจ 

อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นคนดีของสังคม 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

School Vision (วิสัยทัศน์)   

“โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
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School Mission (พันธกิจ) 

๑. ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้สู่มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมบุคลากรใฝ่เรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
๖. ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะหลักของโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 

สมรรถนะหลกัของโรงเรยีนบ้านคลองไผ่งามที่ส าคญัและสามารถน ามาก าหนดเป็นทรพัยากร
ส าคญัในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  ซึ่งโรงเรยีนบา้นคลองไผ่งามถอืว่ามคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพ
ในสมรรถนะทัง้ 5 ดา้น ค่อนขา้งสงู รายละเอยีดของแต่ละสมรรถนะ มดีงันี้ 

1. ความยึดมัน่ในคณุธรรม (Integrity) ความมคีุณธรรม  จรยิธรรม  ซื่อสตัย ์ ปฏบิตังิาน
ดว้ย 

ความโปร่งใส  มวีนิยัในตนเอง  ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม  จรยิธรรมในวชิาชพี  รกัษาวาจา  เชื่อถอืและ
ไวว้างใจไดเ้สมอ 

2. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ความมุ่งมัน่ในปฏบิตังิานให้ดหีรอืเกิน
มาตรฐานทีม่อียู่  โดยใชเ้กณฑว์ดัผลสมัฤทธิท์ีก่ลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืโรงเรยีนก าหนด  อกีทัง้ยงัหมาย
รวมถงึการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรอืกระบวนการปฏิบตังิานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมผีูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน 

3. ความรบัผิดชอบในงาน (Responsibility) ความทุ่มเท  รบัผดิชอบ  มุ่งมัน่ทีจ่ะ
ปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ  ค านึงถงึความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรและเป็น
ประโยชน์ต่อผูร้บับรกิารและองคก์ร 

4. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความเขา้ใจในบทบาทและหน้าทีข่องตนเองในฐานะ 
ที่เป็นสมาชกิหนึ่งของทีม  รวมทัง้การมสี่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา  และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคดิเหน็ต่างๆ  กบัสมาชกิในทมี 

5. การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning) ความสามารถ 
ในการวางแผน  และการวเิคราะหถ์งึปัญหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ไวล้่วงหน้าเสมอ  
รวมทัง้ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มลูและรายละเอยีดต่างๆ ทัง้ของตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้

 



 

                                                            

๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 

ความยึดมั่น 

ในคุณธรรม 

การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ ์

การทำงาน 

   เป็นทีม 

ความรับผิดชอบ 

ในงาน 

การวางแผนการทำงาน 

อย่างเป็นระบบ 



 

                                                            

๕ 

การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ  

และค่านิยมของผู้เรียน 

ตวัช้ีวดัการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
1. สามารถคดัสรรสือ่ทีต่อ้งการอ่านเพือ่หาขอ้มลูสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์สามารถสรา้ง

ความเขา้ใจเรื่องทีอ่่าน 
2. สามารถจบัประเดน็ส าคญัและประเดน็สนับสนุน โตแ้ยง้ 
3. สามารถวเิคราะหว์จิารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถอื ล าดบัความ และความเป็นไปได้

ของเรื่อง 
4. สามารถสรุปคุณค่าแนวคดิ แงค่ดิทีไ่ดจ้ากการอ่าน 
5. สามารถสรุปอภปิราย ขยายความ แสดงความคดิเหน็ โตแ้ยง้ สนบัสนุน โน้มน้าว โดยการ

เขยีนสือ่สาร 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 
2. ซื่อสตัยส์ุจรติ 
3. มวีนิยั 
4. ใฝ่เรยีนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพยีง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มจีติสาธารณะ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีรู ้

ซึง่การพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ าหนดนัน้ จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญั 5 
ประการ ดงันี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มวีฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมรวมทัง้การเจรจาต่อรองเพือ่
ขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ การเลอืกรบัหรอืไม่รบัขอ้มูลข่าวสารด้วย หลกัเหตุผลและความ
ถูกตอ้ง ตลอดจน         การเลอืกใช ้วธิกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบทีม่ตี่อตนเอง
และสงัคมล 
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2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจเดยีวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ผชญิ
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์
และการเปลีย่นแปลงของเหตุผล คุณธรรมและขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ้ประยุกต์ความรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และ
มกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั การเรยีรู้ด้วยตนเอง การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและ การอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมด้วยการสร้างเสรมิความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา และความขดัแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัด
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ีส่ง่ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลอืกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมคีุณธรรม 

ค่านิยมของผู้เรียน 
1. รกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การประพฤตปิฏบิตัตินทีแ่สดงถงึความศรทัธา หวงแหน 
ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาตไิทย ยดึมัน่ศาสนา และจงรกัภกัดสีถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 

2. ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ตรงตาม

ความเป็นจรงิ รูจ้กัแบ่งปัน ช่วยเหลอื รูจ้กัควบคุมตนเองเมื่อประสบกบัความล าบาก 
3. กตญัญตู่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การประพฤตตินทีแ่สดงถงึการรูจ้กับุญคุณ ปฏบิตัติามค าสัง่
สอน   แสดงความเคารพความเอาใจใสแ่ละตอบแทนบุญคุณต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง และคร ูอาจารย์ 

๔. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษาเล่าเรยีน ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การปฏบิตัติน ทีแ่สดงถงึความตัง้ใจเพยีรพยายาม ใน

การศกึษาเล่าเรยีนแสวงหาความรู ้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การเรยีนรู ้ปฏบิตัติน และเหน็คุณค่าทีแ่สดงถงึการอนุรกัษ์ 
การสบืทอดวฒันธรรม ประเพณีไทยอนัดงีามดว้ยความภาคภูมใิจ 

๖. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดตี่อผูอ้ื่น เผือ่แผ่และแบ่งปัน 



 

                                                            

๗ 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การประพฤตปิฏบิตัตินทีด่งีาม ยดึค ามัน่สญัญามจีติใจโอบ
ออ้มอาร ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

๗. เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขทีถู่กตอ้ง 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การเรยีนรู ้ปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง ปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน เคารพสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้ื่น  ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย   ตามการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 

๘. มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัเคารพ ผูใ้หญ่ 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การปฏบิตัตินตามขอ้งตกลง กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมายมคีวามเคารพและนอบน้อมต่อผูใ้หญ่ 
9. มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตัติามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การน้อมน าพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
มาประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า อย่างรอบคอบถูกตอ้ง เหมาะสม 

10. รูจ้กัด ารงตนอยู่โดยใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง    
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น ด ารงชวีติอย่างพอประมาณ  มเีหตุผลมภีูมคิุม้กนัในตวัเองที่

ด ีมคีวามรู ้มคีุณธรรมและอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ตามพระราชด ารสั ของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 

11. มคีวามเขม้แขง็ ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่า หรอืกเิลส มคีวามละอาย
เกรงกลวั ต่อบาปตามหลกัศาสนา 

คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น การปฏบิตัตินใหร้่างกายและจติใจมคีวามเขม้แขง็ ละอาย
เกรงกลวัต่อบาปไม่กระท าความชัว่ใดๆ ยดึมัน่ในการท าความดตีามหลกัของศาสนา 

12. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาตมิากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม เช่น เสยีสละและใหค้วามร่วมมอืท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

สว่นรวมและประเทศชาต ิ
๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร  

  ๑.๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายจรัญ  บุญตั้ง 

  ๑.๒.๓ ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัด

น่าน จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ  

 

 

 



 

                                                            

๘ 

บุคลากรตามสายงาน จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. ผูบ้รหิาร 1 10 
2. ครปูระจ าการ 5 50 
3. ครจูา้งสอน 2 20 
4. นกัการภารโรง 1 10 
5. ลูกจา้งประจ า 1 10 

รวม 10 100 
แผนภูมิแสดงจำนวน ข้อมูลครูและบุคลากรตามสายงาน 
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๙ 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙๑ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๑ ๕ ๓ ๘ 

อนุบาล ๓ ๑ ๔ ๖ ๑๐ 

รวม ๒ ๙ ๙ ๑๘ 

ป.๑ ๑ ๙  ๔  ๑๓ 

ป.๒ ๑ ๔ ๗ ๑๑ 

ป.๓ ๑ ๔ ๑๐ ๑๔ 

รวม ๓ ๑๗ ๒๑ ๓๘ 

ป.๔ ๑ ๓ ๘ ๑๑ 

ป.๕ ๑ ๕ ๑ ๖ 

ป.๖ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ 

รวม ๓ ๑๖ ๑๙ ๓๕ 

รวมทัง้หมด ๖ ๔๒ ๔๙ ๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            

๑๐ 

แผนภมิูแสดงจ านวนนักเรียน แยกตามเพศ ของแต่ละระดบัชัน้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

๑.๔ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
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ชำย หญิง

สาระวิชา 
นักเรียน

เข้าสอบ 

ค่าเฉล่ีย

ระดบัประเทศ 

ค่าเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน 

การอ่านออกเสยีง ๑๓ ๖๘.๕๐ ๘.๕๐ 

การอ่านรูเ้รื่อง ๑๓ ๗๒.๘๑ ๓๔.๓๐ 

เฉล่ียรวม ๑๐๐ ๗๐.๖๖ ๒๑.๓๐ 
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๑๑ 

ผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
นักเรียนเข้า

สอบ 

ค่าเฉล่ีย

ระดบัประเทศ 

ค่าเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน 

ภาษาไทย    

องักฤษ    

คณิตศาสตร ์    

วทิยาศาสตร ์    

 
ผลการทดสอบระดับชาติ (Onet)ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
นักเรียนเข้า

สอบ 

ค่าเฉล่ีย

ระดบัประเทศ 

ค่าเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน 

ภาษาไทย ๑๘ ๔๙.๐๗ ๔๖.๓๕ 

องักฤษ ๑๘ ๓๔.๔๒ ๒๖.๓๒ 

คณิตศาสตร ์ ๑๘ ๓๒.๙๐ ๒๖.๗๖ 

วทิยาศาสตร ์ ๑๘ ๓๕.๕๕ ๓๑.๗๕ 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (Onet) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๑๒ 

๑.๕ สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑.๕.๑ จ านวนนกัเรยีนใชแ้หล่งการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. หอ้งสมุด ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๒. หอ้งคอมพวิเตอร ์ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๓. แปลงผกัสวนครวั ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๔. โรงอาหาร ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๕. บรเิวณโรงเรยีน ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

  

๑.๕.๒ จ านวนนกัเรยีนใชแ้หล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. สวนสตัว ์ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๒. โรงภาพยนต์ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๓. วดัคลองไผ่งาม ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๔. วดัวงัโตก ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๕. เทศบสลต าบลตลิง่ชนั ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

๖. รพ.สง่เสรมิสุขภาพ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๘ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            

๑๓ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.4.1  การปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562  ปรากฏผลดังนี้  

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 18 100   

2.ด้านอารมณ-์จิตใจ 18 100   

3.ด้านสังคม 18 100   

4.ด้านสติปัญญา 18 61.11 38.89  

 

 1.4.2  การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ  ปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก) 

              1)  ฝ่ายวิชาการ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2.  ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 

3.  อ่ืนๆ............................................................... ........................................................  

      สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน     ✓     ดี             พอใช้               ปรบัปรุง 

       2)  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1.  การเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                           

2.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยดุราชการ......1....ครั้ง   

4.  ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน......1....ครั้ง 

5.  อ่ืน ๆ ......................................................... ........................................................  

      สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน     ✓     ดี             พอใช้               ปรบัปรุง 



 

                                                            

๑๔ 

        3)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ปฏิบัติงานหน้าที่ดูแลบริเวณ สนามเด็กเล่น และห้องน้ำนักเรียนหญิง                                                                   

2. อ่ืนๆ …………………………………………………………………….........................………. 

      สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน     ✓     ดี             พอใช้               ปรบัปรุง 

  5)  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   1.  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา  2562 

         2.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………….......................………… 

      สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      ✓    ดี             พอใช้               ปรบัปรุง 

 

 

 

1.5  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

(เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ) 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

1.  การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ

และ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

     (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 

     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 

     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 

     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

✓    1.  มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

2.  มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        

แยกออกเป็น 3  ด้านคือ  ความรู ้ เจตคติ  ทักษะ  (KPA) 

3.  มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู ้

4.  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

2.  การออกแบบกิจกรรม  ✓   1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 



 

                                                            

๑๕ 

     การเรียนรู้  

     (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 

     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 

     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 

     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

2.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 

     องค์ประกอบครบ 4  ด้าน  (แลกเปลี่ยน     

     ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้      

      นำเสนอความรู้  ปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้) 

3.  มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

      ทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 

5.  สามารถปฏิบัติได้จริง 

3.  การออกแบบปฏิสัมพันธ ์

       (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 

     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 

     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 

     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

 ✓   1.  มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2.  มีความหลากหลายในการมีสว่นร่วมของผู้เรยีน 

3.  มีการกำหนดบทบาทและกิจกรรมอย่าง ชัดเจน 

4.  ปฏิบัติจริง 

5.  ผู้เรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

4.  การออกแบบประเมินผล 

    (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 

 ✓   1.  มีการประเมินผลการเรียนในแต่ละแผน        

2.  มีการกำหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย 



 

                                                            

๑๖ 

     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 

     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 

     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

3.  วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

4.  ปฏิบัติจริง 

5.  นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ 

5.  การใช้สื่ออุปกรณ์ 

     การเรียนรู ้

    (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 

     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 

     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 

     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

 ✓   1.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ 

2.  มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการใช้สื่อ     

      หรือแหล่งเรียนรู้  

3.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู้ 

     เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 

5.  มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 

 

สรุป :  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับคุณภาพ…………ดี…………..                  

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 4     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก หรือพอใจมากที่สุด 

 3     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมาก 

 2     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้ 

 1     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง หรือไม่พอใจ 

 

 

 

 



 

                                                            

๑๗ 

ตอนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

คำชี้แจง   

1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม มาตรฐานที่ 1-3 

2. มาตรฐานที่ 1-3  ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

     แล้วทำเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพ 

3.  เกณฑ์การตัดสิน 

   5     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  4     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ  

   3     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

  2     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

   1     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
5 4 3 2 1 

1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

✓ 
 

   

1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง

อารมณ์ได้ 

✓ 
 

   

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี   

ของสังคม 

✓ 
 

   

1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  

และแสวงหาความรู้ได้ 

 
✓ 

   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 5     

 



 

                                                            

๑๘ 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  

2.โครงการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และ

จิตใจ  

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการ

ด้านสังคมในระดับปฐมวัย  

4.โครงการพัฒนาการทักษะกระบวนที่จําเป็นต่อการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น   

เป็นโครงการต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 

ควรมีครูผู้ชำนาญการในวิชาเอกปฐมวัยร่วมจัดการ

เรียนการสอน 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 

2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น 

✓ 
 

   

2.2  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ✓    

2.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ✓    

2.4  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย

และเพียงพอ 

 ✓ 
 

  

2.5  สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

✓  
 

  

2.6  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

มีส่วนร่วม 

 ✓ 
 

  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 4     

 



 

                                                            

๑๙ 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการการบริหารและการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย  

2.โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย    

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา   

4.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์การจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย   

5.โครงการมาตรการส่งเสริมเพ่ือยกคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย   

6.โครงการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ

ปฐมวัย 

จุดเด่น 

เป็นโครงการต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา - 

 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 

3.1  ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
✓    

3.2  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติ

อย่างมีความสุข 

✓ 
 

   

3.3  ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย 

 
✓ 

   



 

                                                            

๒๐ 

3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

✓ 
 

   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 5     

 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

โครงการครูปฐมวัยปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

จุดเด่น 

เป็นโครงการต่อเนื่อง ทำให้ครูผู้สอนรู้จุดบกพร่อง

และจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง 

จุดควรพัฒนา 

ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก 

ด้านผู้เรียน ปฐมวัย 

  สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการ ๖ กิจกรรมหลักสอดแทรกเนื้อเรื่องความรู้ใหม่ ๆ และป้อนคำถาม

เพ่ือฝึกทักษะและกระตุ้นสมองให้เด็กได้คิดตาม เน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจ มองเห็นภาพ และเกิดความชำนาญ

เพ่ือนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและ

พัฒนาตนเอง รู้จักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

ปรับตัวและสนุกกับการเรียนรู้    

 



 

                                                            

๒๑ 

ด้านคร ู

  ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมด้วยควรมี

การทำบันทึกหลังการสอนและนำปัญหามาทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

และควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และการใช้สื่อการสอนและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างผู้เรียนและครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ด้านผู้บริหาร 

  สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการวางแผนและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ

การประเมินผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่

กำหนด เพื่อประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจน 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นวงดุริยางค์ในการแข่งขันกีฬาประจำเครือข่าย           

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดย 

การพัฒนาด้านคุณภาพการบริหารให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับศรัทธาต่อผู้รับบริการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพครูให้มี

ความรู้ความสามารถไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่มาตรฐานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                                            

๒๒ 

๓. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
 ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาถอืเป็นขอ้มลูสารสนเทศส าคญัทีส่ถานศกึษาจะตอ้งน าไป

วเิคราะห ์ สงัเคราะหเ์พือ่สรุปน าไปสูก่ารเชื่อมโยงหรอืสะทอ้นภาพความส าเรจ็กบัแผนพฒันาการจดั

การศกึษาของสถานศกึษา (๓ – ๕ ปี) และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา  ดงันัน้ จากผลการด าเนินงานของสถานศกึษา  สามารถสรุปผลการประเมนิในภาพรวมของ

จุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน  พรอ้มทัง้แนวทาง 

การพฒันาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลอืไดด้งันี้ 

๑. จุดเด่น ๒. จุดควรพฒันา 

➢ ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

1) ผูเ้รยีนมคีวามกลา้แสดงออก  ร่าเรงิ

แจ่มใสสุขภาพกายแขง็แรงและเป็นผูม้คีุณธรรม  

จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ตามที่

สถานศกึษาก าหนด  มรีะเบยีบวนิยั  เอกลกัษณ์

ของสถานศกึษา  เป็นทีย่อมรบัของชุมชน  

โดยรอบในเรื่องความมวีนิัย  เคารพกฎกตกิา  

ระเบยีบของสงัคม 

2) ผูเ้รยีนสว่นใหญ่มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง  

มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกั  สว่นสงูตาม

เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยักระทรวง

สาธารณสุข 

➢ ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

1) นกัเรยีนบางสว่นทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนต ่า  ควรไดร้บัการพฒันา  การสอนซ่อม

เสรมิในสว่นทีบ่กพร่อง  เพือ่พฒันาตนเองให้

พรอ้มต่อการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  และขาด

ทกัษะกระบวนการคดิสรุปองคค์วามรูเ้พือ่ใชใ้น

การเรยีนรูข้องตนเองอย่างเป็นระบบ 

➢ ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1) โรงเรยีนมกีารบรหิารการประชุม  เพือ่ให้

ทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธ

กจิ  เป้าหมายทีช่ดัเจน  มกีารปรบัแผนพฒันา

คุณภาพการจดัการศกึษาแผนปฏบิตักิารประจ าปี

ทีส่อดคลอ้งกบัผลการจดัการศกึษา  สภาพ

ปัญหา  ความตอ้งการพฒันาและนโยบายการ

➢ ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดม้สีว่นร่วม

ในการเสนอความคดิเหน็ในการจดัการศกึษาเพือ่

พฒันาผูเ้รยีนมากขึน้ 

2) ควรสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

ใหม้คีวามเขม้แขง็  มสีว่นร่วมรบัผดิชอบต่อผล



 

                                                            

๒๓ 

ปฏริูปการศกึษา  ทีมุ่่งเน้นการพฒันาใหผู้เ้รยีนมี

คุณภาพตามมาตรฐานหลกัสตูรของสถานศกึษา  

ครผููส้อนสามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ  

มกีารด าเนินการนิเทศ  ก ากบั  ตดิตาม

ประเมนิผลการด าเนินงาน  และจดัท ารายงานผล

การจดัการศกึษา 

การจดัการศกึษาและการขบัเคลื่อนคุณภาพการ

จดัการศกึษา 

 

➢ ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1) ครพูฒันาตนเองอยู่เสมอ  มคีวามตัง้ใจ  

มุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็เวลาและ

ความสามารถ 

2) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนแสวงหาความรู้

จากสือ่เทคโนโลยดีว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครใูหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการจดั

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

4) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเรยีนรูจ้ากการ

คดิ  ไดป้ฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย 

➢ ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1) ครคูวรจดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดม้ี

ทกัษะในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่าง

หลากหลาย 

2) ครคูวรจดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีน

น าเสนอ  อภปิรายและแลกเปลีย่นการเรยีนรูท้ ัง้

ภายในกลุ่มและหน้าชัน้เรยีน  เพือ่ใหน้กัเรยีนมี

ทกัษะในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3) ครคูวรน าวฒันธรรมและภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมในการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1. แนวทางพฒันาในอนาคต 

1. ผูเ้รยีนระดบัการศกึษาปฐมวยั  ควรไดร้บัการสง่เสรมิกจิกรรมการอ่านหนงัสอืจากภาพ  

นิทาน 

อย่างเป็นระบบ  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างสมวยั มมุีม

ประสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนส ารวจแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีน รวมทัง้

จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี เพือ่ฝึกระบบอบประชาธปิไตยทีด่ใีหก้บัผูเ้รยีน 

2. ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาควรไดร้บัการพฒันาใหม้นีิสยัรกัการอ่าน  สนใจแสวงหาความจาก 

แหล่งต่าง ๆ รอบตวั  สามารถใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ ทัง้ภายในสถานศกึษา 

ภายนอกสถานศกึษาและภายในบา้นของผูเ้รยีน  รวมถงึการจดัการเรยีนการสอนการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรท์ีห่ลากหลาย  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังทกัษะการวางแผน  



 

                                                            

๒๔ 

การท างานอย่างเป็นระบบ  มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพีทีสุ่จรติ  หาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นสนใจ  โดย

การจดักจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูใ้หผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ 

3. สถานศกึษาควรสง่เสรมิการพฒันาครใูนดา้นการจดัการเรยีนการสอนและภาระนอกเหนือการ

สอน  

ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิใหเ้ขา้รบัการอบรม  แลกเปลีย่น

เรยีนรูต้รงตามความรูแ้ละความสามารถของแต่ละบุคคล 

4. ความตอ้งการและการช่วยเหลอื 

1. ทุนการศกึษาส าหรบันกัเรยีนยากจน 

2. การสรรหาอุปกรณ์กฬีาและงบซ่อมแซมสนามกฬีาทีม่อียู่อย่างเหมาะสม 
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ส่วนที่ ๔  

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 



 

                                                            

๒๖ 

บนัทึกการพิจารณาให้ความเหน็ชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสโุขทยั เขต 1 

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

 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นคลองไผ่งาม เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ.2563  ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  ปีการศกึษา 2562 

ดว้ยมตเิป็นเอกฉนัทใ์ชร้ายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดัและสาธารณชนได้ 

 

 

ลงชื่อ 

(นายอนนัต ์ แตงรอด) 

ประธานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรยีนบา้นคลองไผ่งาม 

 

    ลงชื่อ 

(นายจรญั  บุญตัง้) 

รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นคลองไผ่งาม 
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