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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนบา้นน ้าลาดตั้งอยูห่มู่ท่ี ๘ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจดัการศึกษาเป็น ๒ ระดบัคือระดบัการศึกษา
ปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นน ้าลาดไดด้ าเนินงานสร้างความเขม้แขง็ตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัโดยไดด้ าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีเป้าหมายเพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ั่งสมประสบการณ์จากการจดัการศึกษามุ่งสร้าง
นกัเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขมีแนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยยดึหลกัการบริหารจดัการคุณภาพดว้ยระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นทุกมาตรฐาน 

ระดับปฐมวยั รู้จกัคิดมีจิตสาธารณะผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและ
สติปัญญาเด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเล่นการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการลงมือท าและสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีความสุขส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและ
สติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจอดทนในการรอคอยมีน ้าใจช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นมีความมัน่ใจกลา้พูดและกลา้แสดงออก 

ระดับประถมศึกษา “วชิาการยอดเยีย่มเป่ียมลน้ดว้ยคุณธรรม” ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนเพื่อการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษมีความสามารถในการคิดค านวณสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี
มากมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) สูงกวา่ระดบัชาติ ๔ กลุ่มสาระ ๓ ปี
การศึกษาติดต่อกนั และมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (NT) สูงกวา่ระดบัชาติทั้ง ๓
ดา้นและมีความสามารถดา้นการอ่านออก (Reading Test : RT) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมากอีกทั้งผูเ้รียนมี
ความประพฤติ และปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรในระดบัดีเยีย่ม และผา่นการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนในระดบัดีเยีย่ม 

สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใชผ้ล
การประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันาตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง
แกไ้ขงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใชส่ื้อเทคโนโลยใีน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหารายบุคคล
โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ (PLC) มีรูปแบบการขบัเคล่ือนกระบวนการโดยใช้ 
“นวตักรรมเป็นฐาน” INNOVATION Based Management เพื่อส่งเสริมและแกปั้ญหาสู่การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยมีการก ากบัติดตามตรวจสอบนิเทศงานและรายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะๆโรงเรียน
บา้นน ้าลาดด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใหค้วามส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
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จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปอยูใ่นระดบั ดีมาก และระ ดับดี ทั้งใน
ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแยกระคุณภาพในแต่ละมาตรฐานตามตารางทั้ง ๒ ระดบั 
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัแสดงในตารางสรุปผลได้ ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา             ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที ่๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
จุดเด่น 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มีพฒันาการ
แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไดเ้หมาะสม มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีพฒันาการดา้นสังคม 
และช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัมีมารยาท
ตามวฒันธรรมไทยเช่นการไหวก้ารยิม้การทกัทายและมีสัมมาคารวะสามารถสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคน้หาค าตอบอ่านเขียนภาพคิดแกปั้ญหา
ท างานศิลปะตามจินตนาการแสดงท่าทางเคล่ือนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีคลอบคลุมพฒันาการทั้ง๔ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของ
ทอ้งถ่ินมีครูพี่เล้ียงช่วยดูแลนกัเรียนทุกห้องเรียนครูพฒันาแผนจดัประสบการณ์บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยจีดักิจกรรมการทดลองตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยน าทฤษฎีการ
สอนโดยการใชห้มวก๖ใบรูปแบบการสอนProject Approach และ STEM จดัมุมประสบการณ์มีสัญญาณ
wifiมีโทรทศัน์ในหอ้งเรียนมีการประชุมผูป้กครองประสานความร่วมมือในการจดักิจกรรมมีเครือข่าย
ผูป้กครองห้องเรียนมีการรวมกลุ่มทางวชิาการในระดบักลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
มาตรฐานที ่๓ ประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์จดักิจกรรม ๖ กิจกรรมหลกั
ส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้นคือดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาจดั
กิจกรรมตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์การเรียนปนเล่นการใชส่ื้อและเทคโนโลยจีดัประสบการณ์ 
ท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม 
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จุดทีค่วรพฒันา 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จากสถานภาพของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนครูท่ีไม่ครบชั้น และ
ชุมชนมีสภาพฐานะยากจนผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งรายไดต่้อครอบครัวต ่า และส่วนใหญ่สภาพปัญหาทาง
ครอบครัวเด็กไม่ไดอ้ยูก่บับิดามารดาครอบครัวแตกแยกเด็กขาดความอบอุ่นจากการเล้ียงดู 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

พฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองและเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัวรวมถึงชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มงานนิเทศอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
มาตรฐานที ่๓ ประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

ผูป้กครองหรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีหนา้ท่ีดูแลเด็กมีภาระงานในการประกอบอาชีพไม่มีเวลา
ใหก้บัทางโรงเรียน ขาดการมีส่วนร่วมกบัครูในการท ากิจกรรมเพิ่มการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนกบั
ผูป้กครองเดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีบทบาทในการสีส่วนร่วมประเมินผลผูเ้รียน 
แนวทางการพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 

๑. พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อมาพฒันาเด็กปฐมวยั 
๒. จดัท าโครงการกิจกรรมใหพ้อ่แม่ผูป้กครองชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 
๓. จดัท าโครงการกิจกรรมใหมี้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดั การศึกษา 

๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานแสดงในตารางสรุปผล
ได้ดังนี ้
มาตรฐานการศึกษา             ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน               ดีมาก 

มาตรฐานที่๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ               ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               ดีมาก 
 
จุดเด่น 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) โรงเรียนบา้นน ้าลาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในเร่ืองครูไม่ครบชั้นโรงเรียนจึงใชก้ารเรียน
ทางไกลผา่นดาวเทียมเพื่อแกปั้ญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษมีความสามารถในการคิดค านวณสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  
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(O-NET) สูงกวา่ระดบัชาติทั้ง ๔ กลุ่มสาระเป็นเวลาติดต่อกนั ๓ ปีมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ (NT) สูงกวา่ระดบัชาติทั้ง๓ดา้นมีความสามารถดา้นการอ่านออก (Reading Test : 
RT) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรและมีความรู้ทกัษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๒) ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะของเด็กดีขยนัประหยดัซ่ือสัตยมี์

วนิยัสุภาพสะอาดสามคัคีมีน ้าใจมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทยยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความ

แตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบา้นน ้าลาดมีระบบการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยยดึหลกัการบริหารจดัการคุณภาพดว้ยระบบวงจรคุณภาพ PDCA มีการบริหารงาน   
๔แผนงานก าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการในพฒันา
ของสถานศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษาบูรณาการใหเ้ช่ือมโยงกบัชีวติจริงด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนดใหมี้การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและขบัเคล่ือน
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) พฒันาและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและปลอดภยัจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใช้
ส่ือการเรียนการสอนนวตักรรมและเทคโนโลยภูีมิปัญญาทอ้งถ่ินบริหารชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์
เชิงบวกมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจดัการเรียนรู้มีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลผูเ้รียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายเนน้ตามสภาพจริงโดยยดึหลกัวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพ และ
ติดตามช่วยเหลือนกัเรียนท่ียงัไม่ผา่นมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

 
จุดทีค่วรพฒันาด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) พฒันาดา้นการอ่านการน าไปใชใ้นกลุ่มสาระภาษาองักฤษการเขียนการอ่านจบัใจความ การคิด
เชิงเหตุผล ในวชิาภาษาไทยและทกัษะการคิดค านวณ 

๒) พฒันาคุณธรรมการมีวินยัการช่วยเหลือผูอ่ื้น การมีจิตอาสา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๒) การจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
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๓) นิเทศการจดัการเรียนการสอนใหม้ากข้ึนและก ากบัช่วยเหลือครูอยา่งใกลชิ้ด 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) การจดัการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญัใชค้รูภูมิปัญญาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 

๒) ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแต่ละระดบัชั้นเรียน และมีความ
ยดืหยุน่ได ้
แนวทางการพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 

๑. พฒันาทกัษะในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็นระบบกิจกรรม One student One product (การเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน)  

๒. จดัท ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรในรายวชิาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ 
๓. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๔. กิจกรรมเรียนรู้กบัภูมิปัญญาโดยจดัท าทะเบียนความรู้จากภูมิปัญญาในชุมชน (ผูป้กครอง

นกัเรียน) 
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ส่วนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา                                                                                                                            

๑.๑ ข้อมูลทัว่ไป 

  ช่ือโรงเรียนบา้นน ้าลาด   ท่ีอยู ่หมู่ท่ี ๘ ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 

สังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑  

เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่ือ  นายสุทศัน์   หลินเจริญ วุฒิการศึกษา ศษ.ม. สาขา บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งน้ีท่ีโรงเรียนตั้งแต่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ๖  ปี  ๕ เดือน 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบา้นน ้ าลาดไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี๑๖พฤษภาคม๒๕๐๐เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบา้นนาเชิงคีรี เม่ือ
วนัท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดรั้บท่ีดินจ านวน ๑๒ ไร่ จากนายณรงค ์เช้ืออ ่า เดิมมีครู  
๒ คน นายประสิทธ์ิ สิทธิศกัด์ิ รักษาการแทนครูใหญ่ ตั้งเป็นอาคารเรียนชัว่คราว มุงหญา้คา พื้นเป็นพื้นดิน
ไดเ้ปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี ๑ถึงชั้นประถมปีท่ี ๔   

วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๒๔ ไดรั้บอนุมติัให้เป็นโรงเรียนเอกเทศไม่เป็นสาขาของโรงเรียนบา้นนา
เชิงคีรี 

วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๒๖ ทางโรงเรียนไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ๑ หลงัแบบ 
สปช.๑๐๔/๖ จ านวน ๓ หอ้งเรียนเป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท  

วนัท่ี ๓ มกราคม ๒๕๒๗ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดส้ร้างอาคารเรียนแบบ ๑ ก. ๑หลงั 
วนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ไดรั้บความช่วยเหลือจากกรมโยธาธิการส่ง รถแทร็กเตอร์มาเกรดพื้นท่ี

หมดค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท และต่อมาวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ ได้รับดินลูกรังจากผูรั้บเหมาท างาน
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง มาท าถนนทางเขา้โรงเรียนจ านวน ๔ คนัรถ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดรั้บงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.๑๐๔/๒๕๒๖ จ านวน ๑ หลงั ๔ ท่ีนัง่ เป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรั้บงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบถาวร ๑ หลงัแบบ สปช.๑๐๔/๒๖  
จ านวน ๓ หอ้งเรียนเป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท  

พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรั้บงบประมาณในการสร้างถงัเก็บน ้าฝน แบบ ฝ ๓๐ จ านวน ๖ ถงั 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณในการสร้างถงัเก็บน ้ าฝน แบบ ฝ ๓๓ จากพฒันาจงัหวดัสุโขทยั 

จ านวน ๓ ถงัเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ในปีเดียวกนัไดรั้บงบจากประมงจงัหวดั ขุดบ่อเล้ียงปลา จ านวน ๑ บ่อ 
เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูบ้ริหารไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นครูใหญ่ระดบั ๗ เม่ือวนัท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๐ ไดท้  าการเทพื้นใตทุ้นอาคารเรียนเป็นเงิน ๗๗,๐๗๐ บาท 
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ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๑ไดท้ าการเปล่ียนลูกกรงเหล็กดา้นหน้าอาคารหลงัเก่าเป็นเงิน ๔๓,๘๐๐ 
บาท และต่อเติมชั้นล่างจ านวน ๑ หอ้งเรียนเพื่อใชเ้ป็นหอ้งอนุบาล เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท 

 วนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ไดรั้บงบประมาณจากนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก และ
คณะประชาชนร่วมใชแ้รงงานสร้างสนามกีฬาวอลเล่ยบ์อล และสนามตระกร้อเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรั้บงบประมาณจากชุมชนร่วมสร้างห้องเรียนโดยต่อเติมชั้นล่าง ๑ ห้องเรียน เป็น
เงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรั้บงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสร้างสนามกีฬาอเนกประสงคเ์ป็น
เงิน๑๐๐,๐๐๐ บาท 

วนัท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนจ านวน ๓ หลังเป็นเงิน 
๕๖,๐๐๐ บาท 

วนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ นายณรงค ์ภาคภูมิ   มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 
วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ นายณรงค์ ภาคภูมิ  ยา้ยไปด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบาง

สนิม อ าเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั 
วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๘ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นางประดิษฐ์ พานทอง รักษาราชการแทนผู ้

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 
วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึง วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐  นายเดชา เช้ือชยันาท ผูอ้  านวยการ

โรงเรียนบา้นหนองสีดา ยา้ยมาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด  
วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ยา้ยจากผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้ าลาดไปด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ

โรงเรียนบา้นหนองบวัเขาดิน อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 
วนัท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ นางประดิษฐ์ พานทอง รักษาราชการแทนผู ้

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 
วนัท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายประวติั บุญศรี ต าแหน่งรอง

ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองน่ิมวิทยา) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๒ มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นายบุญสม ชีเปรม ครูช านาญการโรงเรียนบา้น
น ้าลาดรักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

วนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง วนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายประสาน โชติมน รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายช านาญ มานพ ครูช านาญการ
โรงเรียนบา้นน ้าลาด รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประยูร ชารินทร์ โรงเรียนบ้านโคกกุง อ าเภอสีชมพู จงัหวดั
ขอนแก่นมาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด จนถึงวนัท่ี ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ 
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วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านโวง้บ่อ ยา้ยมาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นน ้าลาด  จนถึงปัจจุบนั 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวมที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกบัหมู่ท่ี ๒  ต.บา้นนาเชิง 
  ทิศใต ้    ติดต่อกบั     อ่างเก็บน ้า ต าบลศรีคีรีมาศ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัหมู่ท่ี ๘ วดัหมอสามคัคีธรรม   
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั     อุทยานแห่งชาติรามค าแหง 
 โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน อยูใ่กลอุ้ทยานแห่งชาติรามค าแหงอยูใ่นเขตบริการขององคก์ร
ปกครองส่วนต าบลนาเชิงคีรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกพืชเล้ียงสัตวแ์ละอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปประชาชนส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยรายไดส่้วนมากข้ึนกบัธรรมชาติและดินฟ้าอากาศนกัเรียนส่วนมาก
อาศยัอยูก่บัปู่ยา่ตายายเพราะบิดามารดาตอ้งไปประกอบอาชีพต่างพื้นท่ี 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

       ๑         - ๔          -        ๒        ๑ 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

-       -           -          ๗         ๑          - 

๓) วทิยฐานะ 

วทิยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. ๑ ครู  คศ. ๒  ครูคศ. ๓  ครู  คศ. ๔  ครู  คศ.๕ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- - ๑ ๕ - - 
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๔) สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวชิา จ านวน ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู ๑ คน (ชม./สัปดาห์) 

ศษ.ม./บริหารการศึกษา ๑ ผู้บริหารการศึกษา๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ค.บ./วดัผลการศึกษา ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ค.บ./พละศึกษา ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ศษ.บ./พฒันาชุมชน ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ค.บ./พละศึกษา ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ค.บ./พละศึกษา ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ค.บ./ประถมวยัศึกษา ๑ ๒๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รวม          ๗ ๑๕๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๗๙ คน 

ระดับช้ัน 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลีย่ต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ 
อ.๒ ๑ ๕ ๔ ๙ ๙ 
รวม ๒ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑๑ 
ป.๑ ๑ ๕ ๖ ๑๑ ๑๑ 
ป.๒ ๑ ๖ ๑ ๗ ๗ 
ป.๓ ๑ ๑๑ ๓ ๑๔ ๑๔ 
ป.๔ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 
ป.๕ ๑ ๗ ๔ ๑๑ ๑๑ 
ป.๖ ๑ ๔ ๓ ๗ ๗ 
รวม ๖ ๓๗ ๒๑ ๕๘ - 

รวมทั้งหมด ๘ ๔๘ ๓๑ ๗๙ ๑๐ 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดบั ๓ ข้ึนไปชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วชิา 
จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ขึน้ไป 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 

ป.๑ ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

จ านวนนกัเรียน/
ชั้น 

๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๑ ๗ - - - 

ภาษาไทย ๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๑ ๗ - - - ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๐ ๗ - - - ๙๘.๒๗ 
วทิยาศาสตร์ ๑๐ ๗ ๑๔ ๗ ๑๐ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
สังคมศึกษา ๑๐ ๗ ๑๔ ๗ ๑๐ ๗ - - - ๙๘.๘๒ 
ประวติัศาสตร์ ๙ ๗ ๑๔ ๔ ๑๑ ๗ - - - ๘๙.๖๕ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗    ๙๔.๘๒ 

ศิลปะ ดนตรี ๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
การงานฯ ๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาองักฤษ) 
๘ ๗ ๑๐ ๔ ๙ ๗ - - - ๗๗.๕๘ 

รวมเฉลีย่ ๙๓.๗๓ 
 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน(RT) 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๘๔.๕๔ ๘๙.๐๙ ๘๖.๘๑ 
คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี ๗๒.๕๓ ๗๔.๖๐ ๗๓.๕๗ 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ.
ทั้งหมด 

๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 



11 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึน้ไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ 

 
  จ านวนนักเรียนทีเ่ข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
๑. การอ่านออกเสียง .............๑๑...........คน 
๒. การอ่านรู้เร่ือง  .................๑๑...........คน 
๓. รวม ๒ สมรรถนะ ..............๑๑............คน 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O– NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๙.๐๐ ๕๐.๘๓ ๔๔.๙๖ ๔๗.๐๘ 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ ทั้งหมด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๓ ๓๔.๔๒ 

 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๒

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๖๗.๗๙ ๕๙.๐๐ - ๘.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๕๕.๗๑ ๕๐.๘๓            -๔.๘๘ 
วทิยาศาสตร์ ๔๔.๒๙ ๔๔.๙๖            +๓.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๔๘.๕๗ ๔๗.๐๘ - ๑.๔๙ 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

รายวชิา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนน 
ร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๗ ๓ ๔๒.๘๕ 
วทิยาศาสตร์ ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ 
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ส่วนที ่๒ ข้อมูลผลการประเมินตนเอง                                                                                                                       
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัแสดง
ในตารางสรุปผลได้  ดังนี ้

มาตรฐานการศึกษา             ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน               ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ               ดี 

มาตรฐานที ่๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               ดี 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพนักเรียน                                                                                                                                                    
๑. ระดับคุณภาพ  ดีมาก                                                                                                                              ๑. 
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
๒.๑  วธีิการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

โรงเรียนบา้นน ้าลาดมีกระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรียนจดัให้เด็กไดรั้บประทานอาหารท่ี
สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวยั มีการควบคุมดูแลใหเ้ด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวนัอยา่ง
สม ่าเสมอ มีการชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง มีกิจกรรมออกก าลงักายหนา้เสาธงก่อนเขา้เรียน
ทุกวนั จดัหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นใหมี้ความปลอดภยั สะดวก พร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา ไม่มี
จุดท่ีเป็นอนัตราย มีกฎ กติกา ขอ้ตกลงในการดูแลตนเองใหป้ลอดภยั หลีกเล่ียงจากอนัตราย มีการจดับอร์ด
ใหค้วามรู้แก่เด็กเก่ียวกบัโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยูร่่วมกนั อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดใ้น
ชีวติประจ าวนั มีการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด มีการจดักิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกายใหก้บัเด็ก และไดรั้บความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     ต าบลนาเชิงคีรี  ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็ก นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬาตามความสามารถ สนบัสนุน
ใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบั กลุ่มโรงเรียน ระดบัอ าเภอ มีการจดักิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้ง เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวนิยัในตนเอง มีสัมมา
คารวะกบัผูใ้หญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิม้ ไหว ้ทกัทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั สามารถ
รับประทานอาหารดว้ยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จกัดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
และนอกหอ้งเรียน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จกัช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในหอ้งเรียน 
ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได ้โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จกัเก็บของเล่น 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัประเพณีวฒันธรรม ดว้ยกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย รู้จกัทดแทนบุญคุณพอ่ แม่ ครู โดยจดักิจกรรมวนัส าคญัของชาติ และกิจกรรมวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา เช่นวนัพอ่ วนัแม่ วนัไหวค้รู วนัเขา้พรรษา ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้
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เด็กมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เอาส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมัน่ใจ กลา้พูด กลา้
แสดงออก ยิม้แยม้แจ่มใส มีการจดักิจกรรมทางดา้นศิลปะ ดนตรี ใหน้กัเรียนไดว้าดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์ผอ่งใส ใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน ทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน โดยครูไดด้ าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีการจดักิจกรรมร้อง เล่น เตน้ อ่าน ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของตน  โรงเรียนได้
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้โดยการ
เขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวทิยาศาสตร์  ท าใหเ้ด็กไดฝึ้ก
ปฏิบติัการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัแกปั้ญหา มีการจดักิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวั กลา้ซกัถามเพื่อคน้หาค าตอบ มีการจดักิจกรรมหนู
รักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทกัษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน
ท่ีตนเองอ่านใหค้รูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการในระดบัต่างๆ  มีการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตดั ฉีก ตดั ปะ 
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้สนอผลงานดว้ยภาษาท่ีเหมาะสมตามวยั จดักิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพื่อใหเ้ด็ก
ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 
๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- หลกัสูตรปฐมวยั 
- รายงาน สรุป โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี/กิจกรรม 
- เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้             

ร้อยละ ๙๐ แบบบนัทึกพฒันาการนกัเรียน(แบบสังเกต,แบบประเมินพฒันาการ) 
- เกียรติบตัร/เหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบักลุ่มโรงเรียน(เกียรติบตัร,เหรียญรางวลั) 
-เด็กมีพฒันาการร่างกาย แขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้เด็กร้อยละ๙๐ มี

น ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน มีสุขภาพอนามยั สุขนิสัยท่ีดี รู้จกัรักษาความปลอดภยัของตนเองและ
ผูอ่ื้น สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และทรงตวัไดดี้ ใชมื้อและตาให้เกิดความสัมพนัธ์กนั
ไดดี้ มีการดูแลสุขภาพตวัเองไดดี้และสามารถปฏิบติัไดจ้นติดเป็นนิสัยสามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรค ส่ิงเสพติด และระมดัระวงัต่อ
บุคคลภายนอก ส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่ออนัตราย (แบบสังเกตพฤติกรรม,แบบประเมิน
พฒันาการ) 

- เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ ๙๐ สังเกตไดจ้าก
การกลา้พูด กลา้แสดงออก และกลา้แสดงออกผา่นทางกิจกรรมศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหว รู้จกัเขา้แถว 
รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จกัหนา้ท่ีรับผดิชอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกหอ้งเรียน ตาม
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ร่าเริง แจ่มใส (แบบสังเกตพฤติกรรม,แบบประเมิน) 
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- เด็กมีพฒันาดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ไดร้้อยละ ๙๐ สังเกตไดจ้าก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รู้จกัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม 
รู้จกัยิม้ ทกัทาย อยูเ่ป็นนิจ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้(แบบสังเกตพฤติกรรม) 

- เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดคิ้ดเป็นร้อยละ ๙๐ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้แกปั้ญหาเป็น เล่าเร่ืองเป็นขั้นตอนตามล าดบัเหตุการณ์ ตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจและบอก
ความตอ้งการของตนเองได ้อ่านเขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้(แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรม)                       
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพเด็กข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีพฒันาการดา้นร่างกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภยัของตนเองได ้

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมหนูนอ้ยวยัใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บนัทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
บนัทึกน ้าหนกัส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

๒. มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเริงเล่นเตน้ Dancer 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๓. มีพฒันาการดา้นสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๔. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ส่ือสารได ้
มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



16 
 

๒.๓ จุดเด่น  จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
- เด็กมีร่างกายเติบโตตามวยั มีน ้าหนกัส่วนสูงตาม
เกณฑ ์มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุ 
ภยัและส่ิงเสพติด มีคุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใสร่าเริงสนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- ดา้นการมีความคิดรวบยอด การแกปั้ญหาท่ีเกิดจาก
การอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาใหเ้หมาะสมตามวยั 
- การพฒันา ปลูกฝังในเร่ืองสุขนิสัยท่ีดี เช่น การลา้ง
มือก่อนรับประทานอาหาร ลา้งมือออกจากหอ้งน ้า 
และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้
เป็นนิสัย 
- การยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ 
- การใชค้  าพูดขอบคุณขอโทษ 
- การใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั 

                               จุดเด่น                                                                                จุดทีค่วรพฒันา 

- ด้านการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  
โรงเรียนบา้นน ้าลาดมีกระบวนการ  การประเมิน
พฒันาการของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้  และการจดักิจวตัรประจ าวนั   ดว้ย
เคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  
การสอบถาม  การส ารวจ  และการวเิคราะห์ผล
พฒันาการของเด็ก  โดยประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะ
พื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั กิจกรรมเปิดบา้น
อนุบาลและกิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  
ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นน ้าลาดไดมี้การประเมิน
พฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พฒันาเด็กใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  เพื่อไดน้ าผลการ
ประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดั 

- 

- ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ มีจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  

- 
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จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการใน
ทุกๆดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั 

ด้านร่างกาย  พัฒนาการเคล่ือนไหวทาง
ร่างก าย  เด็ ก เค ล่ื อน ไห วอย่ าง เห ม าะสมตาม
จินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้ งกล้ามเน้ือมดั
ใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้ง 
ชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผดิชอบ 

ด้านสังคม    เด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ป ฏิบั ติ กิ จว ัตรประจ าว ัน ได้   มี วินั ย ในตน เอง                
เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จกัการ
แก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้ นฐาน
แสวงหาความ รู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จาก
โครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านน ้ าลาดได้มีการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  
 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ ด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 

๑) โครงการส่งเสริมพฒันาดา้นร่างกายของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
๒)  โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจของเด็กประถมวยั 
๓)  โครงการสนบัสนุนพฒันาการดา้นสังคม  
๔)  โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นสติปัญญา 
๕)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 
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มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                                                 
๑. ระดับคุณภาพ ด ี                                                                                                                                                                      
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน  
ตนเอง 

๒.๑ วธีิการพฒันา /ผลที่เกดิจากการพฒันา 
              การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นน ้าลาดไดมี้การก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธ

กิจของสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนการศึกษาระดบัปฐมวยัไดแ้ก่  
การพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ไดมี้การพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากวยัของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก        
โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาเด็กทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อใหผู้เ้รียน
มีความสุขในการเรียนรู้  มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ  ส าหรับดา้นระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนกัรับรู้  และความเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  โดยใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายไดมี้บทบาทในการ
มีส่วนร่วมการจดัการศึกษา  โดยใหมี้การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
    โรงเรียนบา้นน ้าลาด ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพฒันาเด็ก  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จดัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหาร
จดัการเพื่อการจดัการเรียนรู้  เช่น  จดัใหมี้อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช ้ เคร่ืองนอน  เคร่ืองอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ใหพ้อเพียงกบัเด็ก  โดยจดัใหเ้หมาะสม  สะอาด  ปลอดภยั  ใหมี้มุมหนงัสือท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการของ
เด็ก  ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัวยั  จดัใหมี้เคร่ืองเล่นสนาม  เคร่ืองเล่นน ้า  เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภยั  
จดัใหมี้พื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ลา้งมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  หอ้งน ้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมกบัเด็ก มีหลกัสูตรปฐมวยัท่ียดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อม  เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ินจดัครูท่ีเหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
คือมีครูอตัตราจา้งท่ีจบการศึกษาปฐมวยั ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองr
พฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษาปฐมวยัทุกคนลว้นมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดั
ประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรม  
ทกัษะการสังเกต และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครองมีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเนน้ให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยใีชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ มีการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกใหบ้ริการดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์เพื่อ
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พฒันาครูอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานตน้สังกดั
อยา่งต่อเน่ือง 
๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบติัการ หลกัสูตร 
- หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพฒันาครูใหมี้คุณภาพ 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
-โครงการจดัหา/จดัท าเคร่ืองเล่นสนาม 
- แผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีหลกัสูตรครอบคล 
พฒันาการทั้ง  ๔ ดา้น 
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั ปี๒๕๖๐ 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

-หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั              
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

๒. จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจดัหาพี่เล้ียง
เด็กปฐมวยั 

 
- 

๓. ส่งเสริมใหค้รูมีความ
เช่ียวชาญ ดา้นการ 

โครงการพฒันาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 

จดัประสบการณ์ -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

  -เกียรติบตัร 
  -การขยายผลสู่เพื่อนครู 

๔. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยั และ

โครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจง้) 
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เพียงพอ -กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 
 

๕. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

-ส่ือในหอ้งเรียน 
 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
๒.๓  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
- มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  

๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
          - การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกใหบ้ริการดา้น
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการ
จดัประสบการณ์ 
          - ครูไดรั้บการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

        -  จดัครูใหเ้พียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั
ประสบการณ์ 
       - จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อยา่ง
ปลอดภยั และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพฒันาครูอยา่งชดัเจน 

 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กจิกรรม) 

๑. โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั/วิเคราะห์มาตรฐานใหเ้ห็นแนวทางปฏิบติัเพื่อน ามา
พฒันาใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในการพฒันาใหย้ ัง่ยนื 

๒. โครงการส่งเสริมครูสู่มืออาชีพ 
        ๓ . โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการ 

มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                                                                                                           
๑. ระดับคุณภาพ  ด ี                                                                                                                                                                    
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
๒.๑ วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา 

จดัการศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้ความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ ซ่ึงเป็น
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  ภายใต้
ค  าวา่  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผา่นเล่น เพื่อใหเ้ด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา 
ซ่ึงสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั ทั้งในห้องเรียนและนอก
หอ้งเรียน  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการ
ในทุกๆดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั ดงัน้ี ดา้นร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอยา่ง
เหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหร่้างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ รู้จกัการรอคอย 
กลา้แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบดา้นสังคม   เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ดา้นสติปัญญา   มีความคิดร่วม
ยอด รู้จกัการแกปั้ญหา ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั จดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผา่นการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน ้าใจ  ความสามคัคี  การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพื่อส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข จดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความ
สนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่
ต่อกนัและกนั  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอก ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 
 หอ้งเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กวา้งขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนใหส้ดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พฒันาการของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และการจดักิจวตัรประจ าวนั   ดว้ยเคร่ืองมือ
และวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  
โดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  เพื่อไดน้ าผลการประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาครูอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง 
๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบนัทึกการพฒันาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
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 - บรรยากาศ  หอ้งเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจดักิจวตัรประจ าวนั    
มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก 
มีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติั
อยา่งมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๓. จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั 
-กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๔. ประเมินพฒันาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะ
พื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
-กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
-เกียรติบตัร 

๒.๓  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
- เด็กมีพฒันาการการอยา่งสมดุล                                                              
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบติักิจกรรม                                                
- มีบรรยากาศ สภาพหอ้งเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้        
-ประเมินผลเด็กดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

 

- จดัอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

-  พฒันาเคร่ืองเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

           - จดักิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยูร่่วมกนั 
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แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
๑)  โครงการปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยั 
๒)  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๓)  โครงการพฒันาเคร่ืองเล่นสนาม 
๔)  โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
๕)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน 
๖)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
๗)  โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                            
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้  ดังนี ้

มาตรฐาน/ประเด็นการพจิารณา 
 

ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ดีมาก 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีมาก 
๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแกปั้ญหา 

ดีมาก 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวตักรรม ดีมาก 
๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีมาก 
๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดีมาก 
๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีมาก 
๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีมาก 
๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีมาก 
๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีมาก 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีมาก 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ดีมาก 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีมาก 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ดีมาก 
๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ดีมาก 
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๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีมาก 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ดีมาก 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดีมาก 
๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ ดีมาก 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีมาก 
๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด ารงชีวิต 

ดีมาก 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีมาก 
๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดีมาก 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีมาก 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดีมาก 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                                     
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                            
๑. ระดับคุณภาพ  ดีมาก                                                                                                                                                 
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
๒.๑  วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา 

โรงเรียนบา้นน ้าลาดส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อใหค้รูใชเ้ป็น
กรอบในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวา่ 
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอด
รับกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีไดมุ้่งพฒันาใหผู้เ้รียน
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดงันั้นโรงเรียนบา้นน ้าลาดจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียน
จ านวน ๒ ดา้น ไดแ้ก่ ๑) ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  ๒) ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิด
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อยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และ
การมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
๒. ๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียนท่ีสนบัสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแ้ก่ ๑)โครงการ
พฒันาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพฒันาการอ่านออก เขียนได ้กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
๒)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียนครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้น
ดนตรี ศิลปะ ๓)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์กิจกรรมออมทรัพยกิ์จกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวถีิพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 
๔)โครงการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็นระบบ กิจกรรมนิทรรศการผลงานการ
เรียนรู้ กิจกรรมใชห้อ้งสมุดทุกวนัสร้างสรรคปั์ญญา ๕)โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกิจกรรมพิชิต NT กิจกรรมพิชิต O-NET กิจกรรม
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวชิาการ กิจกรรมคลินิกนกัเรียนเรียนรวม กิจกรรมสัญญาการ
อ่านประสานผูป้กครอง ๖)โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะของนกัเรียน  ๗)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการคิด ๘)โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียนข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้
กิจกรรมพฒันาการอ่านออก
เขียนคล่อง กิจกรรมการอ่าน
ประสานผูป้กครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบนัทึกการอ่าน 
- ไดรั้บรางวลัระดบัทองของเขต
พื้นท่ีในระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ 

๒. มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแกปั้ญหา 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน 

- แบบฝึกทกัษะ 
- โครงงาน ผลงานนกัเรียน 
-ผลการสอบ O-NET,NT,และผล 
RT สูงกวา่ระดบัประเทศทุกกลุ่ม 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนกัเรียน,นวตักรรมของครู/
นกัเรียน 
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๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

๕.มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่าย
วชิาการ 

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 

๖.มีผลการทดสอบระดบัชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ผูเ้รียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net ผล RT 
- ผลการทดสอบชั้น ป.๑-๖ 

๗.มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

โครงการพฒันาอาชีพพื้นฐาน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

- บนัทึกการท าความดีของ นกัเรียน 
- ภาพการเขา้ค่ายคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ
ความเป็นไทย 

โครงการสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวนัส าคญั
ต่างๆ 

๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนกัเรียนเรียน
ร่วม 

- บนัทึกนกัเรียนรายบุคคล 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผูเ้รียน/กิจกรรม
ดนตรีและกีฬา 

- แบบบนัทึกน ้าหนกั/ส่วนสูงของ
นกัเรียน 
- แบบบนัทึกนกัเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

๒.๓  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
 
สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพ

 
การจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ยงัขาดการ
ปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองจริงจงั การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิแต่ละ
กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง นกัเรียนส่วน
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จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
นกัเรียนใหพ้ฒันาสูงข้ึน จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้
พฒันาเตม็ศกัยภาพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายใน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่ือดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา้แสดงออก 
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขส่งผล
ใหน้กัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ O-NET มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระ 
และ NT   มีค่าเฉล่ีย ทั้งสามดา้นสูงกวา่
ระดบัประเทศเช่นกนั 
 

ใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัชาติของนกัเรียนมีแนวโนม้เปล่ียนแปลง
พฒันาข้ึนโดยรวมจึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป จดั
กิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค านวณใหก้บันกัเรียน
เรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหนา้และการพฒันาของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
๑) พฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑท่ี์
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น และตอบสนองหน่วยงานระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๒) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอยา่งรอบคอบ
โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล   
๓) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
๔) พฒันาให้นกัเรียน มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันาตนเอง และ
สังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  
๕) พฒันาให้นกัเรียน มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการต่าง ๆ 
๖) พฒันาใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการเจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
๗) พฒันาใหน้กัเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
๘) พฒันาใหน้กัเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่
ละช่วงวยั 
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มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                                                    
๑. ระดับคุณภาพ ดีมาก                                                                                                                                                             
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
๒.๑ วธีิการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา  
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบา้นน ้ า
ลาด การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ขอ้มูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน   
ในการด าเนินการพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญ  ทางดา้นวิชาชีพ  ตามความตอ้งการของครูและสถานศึกษา จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนบา้นน ้าลาด   
๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการไดแ้ก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ความตอ้งการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  โดยน าแผนไป
ปฏิบติั   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารอตัราก าลงั  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน      น าขอ้มูลมาใชใ้นการ
พฒันาบุคลากร  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผดิชอบต่อการ
จดัการศึกษา มีการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ รวมถึงการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมดว้ย 
มีการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความตอ้งการและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ      มีความ
ปลอดภยั จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน พฒันาบริการดา้นเทคโนโลย ี สารสนเทศ มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และ 
พนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

โครงการระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. ด าเนินงานพฒันางานวชิาการท่ี
เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- หลกัสูตรรายวชิาเพิ่มเติม 

๔. พฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บนัทึกการไปราชการ 
- บนัทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วจิยัชั้นเรียน 

๕. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้กิจกรรมพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด ห้องปฏิบติัคอมพิวเตอร์ 
- โครงการสวนสมุนไพร 

๖. จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ 
 

โครงการพฒันาระบบ
เทคโนโลย ี

-หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 

๒.๓ จุดเด่นจุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  
ท่ีก าหนดไวช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียนตามความตอ้งการของชุมชน 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชดัเจน 
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จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
วตัถุประสงคข์องแผนการจดัการศึกษาของชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและตน้สังกดั  ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมพฒันางานวชิาการเนน้
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรใหมี้
ความเช่ียวชาญตรงตามความตอ้งการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

- 

 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

๑. มีโครงการการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร  
๒.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 
๓. โครงการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนเรียนรวม 

              ๔. โครงการพฒันาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
              ๕.  โครงการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                                             
๑. ระดับคุณภาพ ดมีาก                                                                                                                                                           
๒. วธีิการพฒันา/ผลที่เกดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
๒.๑ วธีิการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

โรงเรียนบา้นน ้าลาด ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการ
สอนเนน้การปฏิบติั (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเ้ด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการ
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จดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวชิา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการ
เรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใชค้รูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ 
เร่ือง  

๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ท่ีสนบัสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแ้ก่หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจยัชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญเอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
๑. จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
คิดและปฏิบติัจริง และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน 

-โครงงาน 
- ผลงานนกัเรียน 
- ภาพถ่าย 

๒.ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

โครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยูแ่ละทนัสมยั 
- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบนัทึกการใชห้้องปฏิบติั/ส่ือ 

๓. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วจิยัชั้นเรียน 
- ผลงานนกัเรียน 
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๔. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ผูเ้รียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินดา้นการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 
 

โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

-ขอ้มูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี 
-แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุมอบรม 

 
๒.๓ จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน  
โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ธีิการและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหน้กัเรียนแสวงหา
ความรู้ จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียนน าไปใช้
พฒันาตนเอง ฝึกฝนการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
การน าเสนองานสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง การ
ท างานร่วมกนัฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
 

แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
๑.โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๓. โครงการพฒันาการใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสู่หอ้งเรียน  
๔.โครงการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และน าไปใชจ้ริง 
๕.กิจกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นกัเรียนเรียนรวมใหน้กัเรียนมี
ความรู้สูงข้ึนตามระดบัชั้น 
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ภาคผนวก 
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                                                         ค  าสัง่โรงเรียนบา้นน ้ าลาด 

                                                             ท่ี....๓๔....../๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการประกนัคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกบัมีนโยบายให้

ปฏิรูปการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดบั นอกจากน้ีไดมี้ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ฉบบัลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และโรงเรียนบา้นน ้ าลาด ไดป้ระกาศ ใหใ้ชม้าตรฐาน

การศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นน ้ าลาด มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานจึงก าหนด 

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการร่วมประชุม ด าเนินการจดัท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 

๒๕๖๒  ดงัน้ี 

 ๑.นายสุทศัน์   หลินเจริญ   ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้ าลาด ประธานกรรมการ 

 ๒.นายบุญสม   ชีเปรม       ต  าแหน่ง  ครูช านาญการ                              รองประธานกรรมการ 

 ๓.นายวโิรจน์   สุกรีดิษฐ์ิ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 

 ๔.นายช านาญ  มานพ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                            กรรมการ            

 ๕.นางสาวลดัดา  อ่ิมชา ต าแหน่ง   ครูอตัราจา้ง                                      กรรมการ 

 ๖.นายสหรัถ   สุกรีดิษฐ์ิ  ต าแหน่ง  ครูอตัราจา้ง                           กรรมการ 

 ๗.นางสาวรัชนีพร  อินโตนด  ต าแหน่ง ครูธุรการ                                   กรรมการ 

 ๘.นายณรงค ์  พว่งไผ ่ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ 

 ขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี ๑๓  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  สัง่ ณ วนัท่ี  ๑๒  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

 

                                                                                          

                                                                                         ( นายสุทศัน์   หลินเจริญ ) 

                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้ าลาด 
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ประกาศโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดบั   ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ช้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

เม่ือวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกนั จึงให้

ยกเลิกประกาศโรงเรียน 

บา้นน ้าลาด  เร่ือง การใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลงวนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕    

มาตรา ๙ (๓) ไดก้ าหนดการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัส าคญัขอ้หน่ึงคือ  

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

โดยมาตรา ๓๑ ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย

แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ี

ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมี การจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับ

การประกนัคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศยัตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ และประกาศการทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประกอบกบัมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียน บา้นน ้าลาด ในการประชุมคร้ังท่ี ๒  
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เม่ือวนัท่ี ๑๐ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 โรงเรียนบา้นน ้าลาด จึงประกาศมาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการ

พฒันา คุณภาพการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นายสุทศัน์   หลินเจริญ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นน ้าลาด เร่ือง มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบบัลงวนัท่ี ๑๓ กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  

มี จ านวน ๓ มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ  

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพฒันาดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

 ๑)มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์

 ๒)มีทกัษะการทรงตวั การใชค้วามสัมพนัธ์ของอวยัวะ และการเคล่ือนไหว 

                ไดเ้หมาะสม คล่องแคล่วตามวยั 

 ๓)ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและดูแลสุขภาพอนามยัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมจนเป็นนิสัย 

 ๔)หลีกเล่ียงต่อภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัรอบตวั และส่ิงเสพติด   

๑.๒ มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและกลา้แสดงออกได้ 

 ๑)มีความร่าเริงแจ่มใสและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 ๒)ควบคุมตนเองดา้นอารมณ์  พฤติกรรม และมีค่านิยมท่ีดี ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 ๓)มีความมัน่ใจในตนเองและกลา้แสดงออก 

 ๔)มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 ๕)มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนบิดามารดา ครูอาจารย ์

 ๖)มีมารยาทและประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยตามศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ๗)ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และรักการออกก าลงักาย 

๑.๓ มีพฒันาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 ๑)ประหยดั  อดออม มีความพอเพียง 

 ๒)รักษาส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ 

 ๓)มีน ้าใจและใชห้ลกัประชาธิปไตยในการด าเนินชีวติ 
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 ๔)เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๑.๔ มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

 ๑)เล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและตั้งค  าถามท่ีตนอยากรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 ๒)มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และสรุปรวบยอดได้ 

 ๓)แกปั้ญหาไดโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ๔)มีความคิดสร้างสรรคผ์ลงานและการแสดงออก 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒. มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

 ๒.๑ มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด า เนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  

๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้ 

๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นน ้าลาด เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบบัลงวนัท่ี ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดงัน้ี 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  

๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอยีดดังนี้ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และคิด ค านวณ  

  ๒)มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปั้ญหา 

 ๓)มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

  ๔)ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ ส่ือสาร 

 ๕)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 ๖)มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน และมีเจตคติต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  

๑) นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  

๒) นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของทอ้งถ่ินและมีความภูมิใจในความ 

เป็นไทย  

๓) นกัเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขบนความแตกต่างทางวฒันธรรมและความ 

หลากหลาย  

๔) นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์และแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามช่วงวยั 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑. โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจน  

๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  

๒.๓ โรงเรียนมีการพฒันาวชิาการตามคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๒.๔ โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๒.๕ โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

๒.๖ โรงเรียนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ ครูสามารถจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรคโ์ดยการปฏิบติัจริง

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ 

๓.๒ ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  

๓.๕ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบา้นน ้าลาด 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการประกนัคุณภาพการศึกษาไทยใน

อนาคตประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูปการประเมินและการประกนัคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกของทุก

ระดบั ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป นอกจากน้ี ไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ช้

มาตรฐาน การศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ ฉบบัลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และโรงเรียนบา้นน ้าลาด ไดป้ระกาศ ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา

ปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา  เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นน ้าลาด มีคุณภาพ    และได้

มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้หมายความส าเร็จการศึกษาตามมารฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓  กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

      

 

                                                                                          ( นายสุทศัน์   หลินเจริญ ) 

                                                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้าลาด 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านน า้ลาด ป การศึกษา ๒๕๖๒ 

************************************** 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ๓ มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายการศึกษา 

๒๕๖๒ 

๑.คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีมาก 

 ๑)มีพฒันาการดา้นร่ างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภยั

ของตนเองได้  
๗๕.๐๐ 

 ๒)มีพฒันาการด้ านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้

  
๗๕.๐๐ 

 ๓)มีพฒันาการดา้นสังคม ช่ วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม 
๘๐.๐๐ 

 ๔)มีพฒันาการดา้นสติปั ญญา ส่ือสารได มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และ 

    แสวงหาความรู ได้  
๘๐.๐๐ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพด ี

 ๑)มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล องกบัทอ้ง ถ่ิน ๗๘.๐๐ 

 ๒)จดัครูให้ เพียงพอกบัชั้นเรียน ๗๘.๐๐ 

 ๓)ส่ งเสริมให้ ครูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  ๘๐.๐๐ 

 ๔)จดัสภาพแวด้ล อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่ างปลอดภยัและ

เพียงพอ 
๗๙.๐๐ 

 ๕)ให้ บริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู เพื่อ

สนบัสนุนการ 

    จดัประสบการณ์ส าหรับครู 

๘๐.๐๐ 

 ๖)มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เก่ียวข องทุกฝ่ าย

มีส่ วนร่ วม 

๘๐.๐๐ 

๓.การจัดประสบการณ์ ทีเ่น้ นเด็กเป็ นส าคัญ ระดับคุณภาพด ี

 ๑)จดัประสบการณ ท่ีส่ งเสริมให้ เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอย่ างสม

ดุลเตม็ 

   ศกัยภาพ 

๗๘.๐๐ 
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 ๒)สร้ างโอกาสให้ เด็กได รับประสบการณ์ ตรง เล่นและปฏิบติัอย่

างมี 

    ความสุข 

๗๘.๐๐ 

 ๓)จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ ส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั

วยั 
๗๘.๐๐ 

 ๔)ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการ 

    เด็กไปปรับปรุง การจดัประสบการณ และพฒันาเด็ก 
๗๕.๐๐ 

 

เกณฑ์ การตดัสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดบั 

 

ค่าร้ อยละ ระดับคุณภาพ 

นอ้ยกว่ าร้ อยละ ๖๐.๐๐  ระดบัก าลงัพฒันา 

ร้ อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙  ระดบัปานกลาง 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ระดบัดีมาก 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  ระดบัดีเลิศ 

ร้ อยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป  ระดบัยอดเยีย่ม 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน า้ลาด เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ฉบับลงวนัที ่๑๓ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน/ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมาย 

๑.คุณภาพของผู้เรียน ระดบัคุณภาพดมีาก 

๑.๑ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ๗๕.๐๐ 

 ๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และคิด 

     ค  านวณ 
๗๕.๐๐ 

 ๒)มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

     อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
๗๕.๐๐ 

 ๓)มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๗๐.๐๐ 

 ๔)ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

   ส่ือสาร 
๘๐.๐๐ 

 ๕)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ๗๐.๐๐ 

 ๖)มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน และมีเจตคติต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ๘๐.๐๐ 

 ๑)มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามทท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐.๐๐ 

 ๒)มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๘๐.๐๐ 

 ๓)ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐.๐๐ 
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 ๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตทางสังคม ๘๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา ค่าเป้าหมาย 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีมาก 

 ๑)มีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ๗๐.๐๐ 

 ๒)มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๐.๐๐ 

 ๓)ด าเนินงานพฒันาคุณภาพวชิาการ ท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 

     ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๗๐.๐๐ 

 ๔)พฒันาครูและบุคคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางอาชีพ ๗๐.๐๐ 

 ๕)จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๐.๐๐ 

 ๖)จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ 

    และการจดัการเรียนรู้ 
๗๐.๐๐ 

๓.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีมาก 

 ๑)จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถ 

    น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
๗๐.๐๐ 

 ๒)ใชเ้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๐.๐๐ 

 ๓)มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐.๐๐ 

 ๔)ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา 

    ผูเ้รียน 

๗๐.๐๐ 

 ๕)มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงและ 

    พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
๗๐.๐๐ 

 

เกณฑ์การตัดสินมาตรฐานมี ๕ ระดับ 
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ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐.๐๐ ก าลงัพฒันา 

ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ระดบัปานกลาง 

ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ระดบัดีมาก 

ร้อยละ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ ระดบัดีเลิศ 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป ระดบัยอดเยีย่ม 

 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดบั ๓ ข้ึนไปชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วชิา 
จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับ ๓ ขึน้ไป 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 

ป.๑ ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

จ านวนนกัเรียน/
ชั้น 

๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๑ ๗ - - - 

ภาษาไทย ๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๑ ๗ - - - ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๗ ๑๔ ๘ ๑๐ ๗ - - - ๙๘.๒๗ 
วทิยาศาสตร์ ๑๐ ๗ ๑๔ ๗ ๑๐ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
สังคมศึกษา ๑๐ ๗ ๑๔ ๗ ๑๐ ๗ - - - ๙๘.๘๒ 
ประวติัศาสตร์ ๙ ๗ ๑๔ ๔ ๑๑ ๗ - - - ๘๙.๖๕ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗    ๙๔.๘๒ 

ศิลปะ ดนตรี ๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
การงานฯ ๑๑ ๗ ๑๔ ๗ ๑๑ ๗ - - - ๙๔.๘๒ 
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาองักฤษ) 
๘ ๗ ๑๐ ๔ ๙ ๗ - - - ๗๗.๕๘ 

รวมเฉลีย่ ๙๓.๗๓ 
 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน(RT) 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๘๔.๕๔ ๘๙.๐๙ ๘๖.๘๑ 
คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี ๗๒.๕๓ ๗๔.๖๐ ๗๓.๕๗ 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ.
ทั้งหมด 

๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึน้ไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ 

 
  จ านวนนักเรียนทีเ่ข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
๑. การอ่านออกเสียง .............๑๑...........คน 
๒. การอ่านรู้เร่ือง  .................๑๑...........คน 
๓. รวม ๒ สมรรถนะ ..............๑๑............คน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน (O– NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๙.๐๐ ๕๐.๘๓ ๔๔.๙๖ ๔๗.๐๘ 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ ทั้งหมด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๓ ๓๔.๔๒ 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๒

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๖๗.๗๙ ๕๙.๐๐ - ๘.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๕๕.๗๑ ๕๐.๘๓            -๔.๘๘ 
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วทิยาศาสตร์ ๔๔.๒๙ ๔๔.๙๖            +๓.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๔๘.๕๗ ๔๗.๐๘ - ๑.๔๙ 

 

 

 

 

 

 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

รายวชิา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนน 
ร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๗ ๓ ๔๒.๘๕ 
วทิยาศาสตร์ ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ 
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ค้ำสั่งโรงเรียนบ้ำนน ้ำลำด 

ที่  ๑2  /25๖3 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมกำรจัดท้ำรำยงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) 

ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

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

  เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ทางโรงเรียนจึงขอ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึง

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ดังต่อไปนี้ 

๑. นายสุทัศน์  หลินเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายช านาญ  มานพ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายบุญสม  ชีเปรม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นายวิโรจน์  สุกรีดิษฐ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายณรงค์  พ่วงไผ่   ครูช านายการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางสาวลัดดา  อิ่มชา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๗. นายสหรัฐ  สุกรีดิษฐ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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๘. นางสาวรัชนีพร อินโตนด เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

   จึงให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(SAR) เพ่ือเสนอรายงานต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

            ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

              ( นายสุทัศน์  หลินเจริญ ) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลาด 


