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ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านเนินยาง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านปูอม  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๖๐ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  มีเนื้อที ่ ๙ ไร่  ๓๐ ตารางวา  มี เขตพ้ืนที่
บริการ  หมู่ ๑  หมู่ ๒  ตําบลบ้านปูอม  อําเภอคีรีมาศ  มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษา
ปฐมวัยมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๖.๒๘  ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๐.๙๙  ปัจจุบันเปิด
ทําการสอนระดับชั้นอนุบาล  ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีนักเรียน ๖๔  คน 
ผู้บริหาร ๑ คน  ครูผู้สอน ๔ คน ลูกจ้าง ๕ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยภาพรวมผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดี 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกายที่ด ี อารมณ์  จิตใจ  สังคมสติปัญญา  มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย  สามารถเคลื่อนไหวทรงตัวได้คล่องแคล่วดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนเองตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  มีบุคลิกภาพร่าเริงแจ่มใส  รู้จักการอดทน            
มีวินัย  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  กล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถเล่นและทํางานกับผู้อ่ืนตลอดจน สื่อสาร
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได ้โดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ผลการประเมินตนเองสถานศึกษาดําเนินการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นสอดคล้องกับครอบครัว
ชุมชน ด้านครูจบการศึกษาปฐมวัยผ่านการอบรม ด้านข้อมูลสารสนเทศมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยเพียงพอกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัย 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน:ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูสามารถจัดประสบการณ์และทํา
กิจกรรมอย่างอิสระ เด็กได้เล่น เรียนรู้  ลงมือทํา ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ได้รับประสบการณ์ตรงมีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจัดห้องเรียนได้สะอาด  ปลอดภัย นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป ผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภาพ ดี                            
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินระดับ : ดีเลิศ 
ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

ได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เคารพและปฏิบัติตาม
คําแนะนําคําสั่งสอนของครู  ผู้ปกครอง ด้วยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะช่วยเหลือในการทํางานและกิจกรรม
ต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีส่วนร่วมบํารุงรักษาและสืบ
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ทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับ : ดเีลิศ 

โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศการ
ติดตาม ประเมินผล ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพ่ือมากําหนดบริหารและจัดการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายกําหนดขอบเขตภาระงานที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะ ในด้านการ
บริหารผู้บริหารได้ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่และวัสดุต่างๆ เป็นที่น่า
ภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเป็นอย่างมาก 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมินระดับ : ด ี

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ได้แก่  DLTV   งานหลักสูตร การบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน การวิเคราะห์ผู้เรียนการ
เยี่ยมบ้าน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ และนําความรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการนิเทศชั้นเรียนเพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบวก จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน จัดบรรยากาศ มุมประสบการณ์ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิด
ได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ส่วนที่ ๒  ข้อมูลประเมินตนเอง 

๒.๑   ข้อมูลทั่วไป   
๒.๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านเนินยาง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านปูอม  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๖๐ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์  -   โทรสาร  -   Website  -     
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ในที่ดิน  ๙ ไร่   ๓๐ ตารางวา   เขตพ้ืนที่
บริการ  หมู่ ๑  หมู่ ๒  ตําบลบ้านปูอม  อําเภอคีรีมาศ   
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อนางสาวศิตา   โพธิ์รี  วุฒิการศึกษา ก.ศษ. สาขา  การบริหารการศึกษา  
ปัจจุบันมาดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  -  ปี    
          ประวัติโรงเรียนโดย                                                                                                             

          โรงเรียนบ้านเนินยางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัยเขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗  ในที่ดิน ๙ ไร่ ๓๐ ตารางวา โดย            
นายพุธ น้อยคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และนายปล้อง พรมทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘  ตําบลทุ่งหลวง พร้อมด้วย
ราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเป็นลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวมีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก  
๑๒๐ คน มีครู ๒ คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ 
พ.ศ. ๒๕๐๓  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารหลังใหม่ ๑ หลังแบบ ป. ๑ข.                   
                 ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว 
พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ.๑  หลัง ขนาด ๔  ห้องเรียน  งบประมาณ  
                  ๒๘๔,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ฉ. ใต้ถุนสูงอีก ๑ หลัง ขนาด ๒ ห้องเรียน  
                  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๓๒   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๒/๒๖  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๓๔   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ําฝนแบบ ฝ.๓๓ จํานวน  ๑ ชุด 
พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ําฝน แบบ ฝ.๓๓ จํานวน ๑ ชุดและ แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ  
                  จํานวน  ๑ ชุด  ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จํานวน  ๒ หลัง ๔ ที่นั่ง  และได้ต่อเติมชั้นล่าง 
                  อาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ. ใต้ถุนสูง จํานวน ๒ ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๔๔   สร้างรั้วคอนกรีตและทําประตูทางออกทางด้านทิศตะวันตกของบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งนําดิน 
                  มาถมบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ติดกับสระเก็บน้ํา   
                  โรงเรียนและวัดเนินยาง 
พ.ศ. ๒๕๔๕   จัดหาดินมาถมสนามโรงเรียนและบริเวณโรงฝึกงานแบบสามัญ ๓๑๒ บริเวณภายในโรงเรียน 
                  โดยได้รับความร่วมมือจากชลประทานจังหวัดสุโขทัยนําดินจากทุ่งหนองรี ตําบลบ้านปูอม              
                   อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖    ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท และ 
                   ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนสมทบ  ปรับปรุงโรงฝึกงานแบบสามัญ ๓๑๒ โดยทําการรื้อ 
                   ถอนและวัสดุที่เหลือนํามาสร้างโรงฝึกงานแบบเดิม ณ  บริเวณด้านทิศตะวันตกของบริเวณ                                 
                   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๔๗   ปรับปรุงแปลงไม้ดอกไม้ประดับหน้าอาคารเรียน  และสนามเด็กเล่น 
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พ.ศ. ๒๕๕๑   ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชั้นล่างอาคารเรียนทั้ง ๒อาคาร 
พ.ศ. ๒๕๕๓   รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ปรับปรุงฐานเสาธง ซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนทั้ง ๒ อาคาร ประตูทางเข้าทางออกบริเวณ 
                  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕5   ปรับปรุงฝูา เพดาน อาคารเรียนทั้ง ๒ อาคาร  
พ.ศ. 2555   ปรับปรุงโรงอาหาร ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และทําประตู 
พ.ศ. 2555   ปรับปรุงฝูา เพดานอาคารเอนกประสงค์  
พ.ศ. 2556   รับการสนับสนนุโครงการสร้างส้วมให้น้อง จาก SCG 1   หลัง 
พ.ศ. 2556   รับการสนับสนนุโครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปูอม 
พ.ศ. 2556   รับการสนับสนนุจากชุมชนจัดสร้างฐานพระพุทธรูปบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน                 
                  ด้านทิศตะวันออก 
พ.ศ. 2556   ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียน 
พ.ศ. 2556   จัดสร้างปูายไฟประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนด้านทิศ 
                  ตะวันออก 
พ.ศ. 2556   ดําเนินการจําหน่ายขออนุมัติจําหน่ายอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีอายุการใช้งานมากกว่า  
                  20 ปี ขึ้นไป 
พ.ศ.2558    ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปและลานธรรมบริเวณใต้ต้นโพธิ์ 
พ.ศ.2558    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ  
                   1,676,000 บาท 
ปี พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานหลังคา 
                   งานทาสี งบประมาณ  100,000 บาท 
พ.ศ.2559    ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 งบประมาณ 371,600 บาท 
                  ปัจจุบัน  (ปีการศึกษา ๒๕61)  เปิดสอน  ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ                       
                  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  ๘ ชั้นเรียน  มผีู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 4 คน  ชาย  ๑ คน   
                  หญิง 3 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน    มีนักเรียนทั้งสิ้น 67  คน 

พ.ศ.2562    ผอ.ศิตา  โพธิ์ร ี มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
พ.ศ.2562    วันที่  25  พฤษภาคม  2562  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  จํานวน  2  หลัง   
พ.ศ.2562    วันที่  8  ตุลาคม  2562  ทาสีรั้วโรงเรียนโดยใช้งบบริจาคจากชุมชน 
พ.ศ.2563    วันที่  23  มีนาคม  2563  พลอากาศตรีอําพล งามวงษ์วานและครอบครัว บริจาคกระเบื้อง                         

ปูพื้นห้องเรียน  จํานวน  4  ห้อง  พร้อมค่าแร 
 

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างที่อยู่อาศัยค่อนข้างถาวรมี
ประชากรประมาณ 5๘๑  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่วัดเนินยาง หมู่ ๑ บ้านผู้ปกครอง อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม (ทํานา)  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ การแต่งงาน การบวชนาค ประเพณีข้ึนบ้านใหม่ การทําบุญกลางหมู่บ้าน 
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 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจ้าง 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,๐๐๐ บาท จํานวน คนเฉลี่ยตอ่ครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน  

โอกาส ข้อจํากัด 

โรงเรียนบ้านเนินยางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบ
สาธารณูปโภค น้ําประปาและไฟฟูาของส่วนภูมิภาค มีวัด
เนินยางอยู่ติดกับบริเวณโรงเรียน ซี่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และเจ้าอาวาส มีสมณศักดิ์พระครู 
(พระครูอดิสัยศีลวัตร) ซึ่งเป็นครูพระสอนนักเรียนของ
โรงเรียน ให้การสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ชุมชน
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างดี 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
(ทํานา) และรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อยต้องอาศัยธรรมชาติ 
จึงมีข้อจํากัดทางด้านเงินทุนการส่งเสริมการศึกษา 

2. ชุมชนใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเรียนพูดภาษากลางไม่ชัด พูด
และอ่านออกเสียงไม่ตรงกับพยัญชนะ ฉ ช ซ ส ศ ษ 

ฯลฯ 

 
๒.๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
256๒ 

1 - 4 - 4 ๑- 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
256๒ 

1 - - 9 1 - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

256๒ 
๑ - 2 ๒ - - 
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4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 1 - 
คณิตศาสตร์ - - 
วิทยาศาสตร์ - - 
ภาษาไทย ๕ ๒๕ 
สังคมศึกษา ๑ ๒๕ 
การงานและเทคโนโลยี - - 
พลศึกษา - - 
ประถมศึกษา - - 
การปฐมวัย 1 25 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๕ 
พณิชยการ 1 ๒๕ 

รวม 1๑ ๒๕ 
 
๒.1.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  256๒  รวม 6๔  คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 3 3 6 6 
อ.3 1 - 3 3 3 
รวม 2 3 6 9 9 
ป.1 1 3 5 8 8 
ป.2 1 3 4 7 7 
ป.3 1 5 4 9 9 
ป.4 1 4 7 11 11 
ป.5 1 7 4 11 11 
ป.๖ 1 4 5 9 9 
รวม 8 26 29 55 6 

รวมทั้งหมด 8 29 35 64 8 
 

๒.๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  256๒ 
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วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 

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

ภาษาไทย ๗ ๖ ๘ ๙ ๑0 ๙ ๔๙ 90.74 

คณิตศาสตร์ ๗ ๖ ๙ ๙ ๘ ๙ ๔๘ 88.89 

วิทยาศาสตร์ ๗ ๗ ๘ ๑0 ๙ ๙ ๕0 92.59 

สังคมศึกษา ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๔ 100.00 

ประวัติศาสตร์ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๔ 100.00 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๔ 100.00 

ศิลปะ ดนตรี ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๕ 100.00 

การงานฯ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๔ 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

๗ ๗ ๙ ๗ ๑0 ๙ ๔๙ 90.74 

หน้าที่พลเมือง 
(เพ่ิมเติม ) 

๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ ๕๔ 100.00 

ภาษาอังกฤษ 
(เพ่ิมเติม 

๗ ๗ ๙ ๑0 ๑๑ ๙ ๕๓ 98.15 

รวมจ านวน ๗๗ ๗5 ๙๗ ๑๑๑ ๑๑๔ ๙๙ ๕๗๓ ๑0๖๑.๑๑ 

ร้อยละ ๑00 ๙๗.๔0 ๙๗.๙๗ ๙๑.๗๓ ๙๔.๒๑ ๑00 ๙๖.๔๖ 96.46 

  
 ๒.๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๙๙.0๗ ๙๙.00 ๙๔.๕๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.00 7๒.๙0 ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 6๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗0.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕0 7๒.๘๑ ๗0.๖๖ 
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โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการเขต สังกัด ประเทศ 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ านวนตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๗ ๑00 - - - - - - 
การอ่านรู้เรื่อง ๗ ๑00 - - - - - - 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗ ๑00 - -   - - 
 

คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การอ่านออกเสียง ๙๙.๐๗ - - - ⁄ 

๑. การอ่านคํา ๙๗.๘๖ - - - ⁄ 
๒. การอ่านประโยค ๑00.๐0 - - - ⁄ 
๓. การอ่านข้อความ ๙๘.๗๕ - - - ⁄ 

การอ่านรู้เรื่อง ๙0.00 - - - ⁄ 
๑. การอ่านคํา ๙๗.๘๖ - - - ⁄ 
๒. การอ่านประโยค ๘๑.๔๓ - - - ⁄ 
๓. การอ่านข้อความ ๙๑.๔๓ - - - ⁄ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๙๔.๕๔ - - - ⁄ 
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สรุป ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test : RT )          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม ๒ สมรรถนะอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  256๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับจังหวัด     
สังกัดสพฐ.     
ระดับประเทศ     

สรุป ผลการประเมินผู้เรียนระดับชาติ (National Teat :  NT  ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายด้าน
ทุกด้านและค่าเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด  สพฐ. ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  256๑ –256๒ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
25๖๑ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลต่าง 

ด้านภาษา ๕๖.๐๐   
ด้านคํานวณ ๕๖.๕๗   
ด้านเหตุผล ๕๖.๒๘   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน ๕๖.๒๘   

 

กราฟแสดงผลการประเมินการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
( National Teat : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET )ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 48.๒๕ ๒๘.๘๙ ๓0.๙๗ ๒๘.๓๓ 
ขนาดโรงเรียน ๔๖.๙๔ ๓0.๖๑ ๓๓.๒0 ๒๙.๓๕ 
ที่ตั้งโรงเรียน ๔๙.๖๗ ๓๒.๘๗ ๓๕.๓๔ ๓๑.๒๑ 
จังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
สังกัด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖0 ๓๔.๓0 ๓0.๘๖ 
ภาค ๔๙.๘๒ ๓๓.๒๙ ๓๕.๘๕ ๓๕.0๓ 
ประเทศ ๔๙.๗๗ ๓๒.๙0 ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 
สรุป  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET )ประจ าปีการศึกษา 2561 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )                                               
ปีการศึกษา 256๑- 256๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 256๑ ปี 256๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย 59.63 ๔๘.๒๕            ๑๑.๓๓ 
คณิตศาสตร์ 43.75 ๒๘.๒๙ ๑๔.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ 35.56 ๓0.๙๗ ๔.๕๙ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 30.94 ๒๘.๓๓ ๒.๖๑ 

 

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET )                                        
ประจ าปีการศึกษา 256๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

สรุป  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศ ๒  วิชา  ได้แก่   ๑)ภาษาไทย  ๒)คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ(63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 
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สรุป  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา   
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๙ ๓ ๓๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๙ - 0 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

๙ - 0 

๒.๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 256๒ 
        จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
3.ห้องคอมพิวเตอร์ ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
4.ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
5.สนามเด็กเล่น ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
6.ลานเอนกประสงค์ ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
7.สวนสมุนไพร ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 
8.หอประชุมโรงเรียน ๕ ๓ ๗ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๙ 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. วัดเนินยาง ๕ ๓ 7 ๗ ๙ 11 11 ๙ 
2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ๕ ๓ 7 ๗ ๙ 11 11 ๙ 
3.ศูนย์ชุมชนน้ําตาลโตนด - - - - ๙ 11 11 ๙ 
4.ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
ทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ 

- - - - ๙ 11 11 ๙ 
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๒.1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 256๒ 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 2๖๒,000 
- เงินนอกงบประมาณ 27๒,๔๒๗ 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      5๓๔,๔๒๗ 
๒.1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนมีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น      
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ...........86.28............ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
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**กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาใหบ้รรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ........80.99............... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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***กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 

๒.๑.๙ ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ผลงานดีเด่น   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ด้านสถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนินยาง 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนดีเด่น ที่มีคะแนน NT 
เฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน 

สพป.สท.๑ 

สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านเนินยาง 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยรวมความสามารถ ทั้ง ๓ ด้าน 
ที่มีคะแนน NT เฉลี่ย สูงกว่า
ระดับประเทศทุกด้าน 

กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่า 

 

ด้านผู้บริหาร 

ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

เป็นประธานสนามสอบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและ
รับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผละ
และด าเนินกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
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ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินส ารอง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙  ณ จังหวัดสุโขทัย 
๒๑-๒๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 
 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙  ณ จังหวัดสุโขทัย 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

รองประธานกรรมการฝ่ายรับ
รายงานผลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ณ จ.สุโขทัย 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๙  ณ จังหวัดสุโขทัย 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

กรรมการอ านวยการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน              
ครั้งที่ ๖๙  ณ จังหวัดสุโขทัย 

๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 

 

เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา IQA AWARD 
ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ภาคเหนือ   
ณ โรงแรมไพลินจังหวัดสุโขทัย 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

นางสาวศิตา โพธิ์รี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเนินยาง 
 

เป็นผู้สนับสนุนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 

ด้านคณะคร ู

ว/ด/ป ชื่อ - นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
 

๒๒-๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

เป็นครูผู้สอน ได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

๒๗  มีนาคม  
๒๕๖๒ 

 

นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท
คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ (NT)ชั้น ป. ๓ ปี 2560 
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ว/ด/ป ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 

๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 
 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล
ประเภทพัฒนานักเรียนให้มีคะแนน
เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 

๒๒-๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา IQA AWARD 
ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ภาคเหนือ            
ณ โรงแรมไพลินจังหวัดสุโขทัย 

๑๗ - ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

 

นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ลายสือไทย เนื่องในวันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

๒๒-๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

นางสาวน้ าผึ้ง  แจ่มแจ้ง 
 

ครูช านาญการ 
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

เป็นครูผู้สอน ได้รับเหรียญเงิน การ
แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวน้ าผึ้ง แจ่มแจ้ง 
 

ครูช านาญการ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประเภท
พัฒนานักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับประเทศ(O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

นางสาวน้ าผึ้ง แจ่มแจ้ง 
 

ครูช านาญการ
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 

เป็นวิทยากรโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET) ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
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๒.๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑   จ านวน  ๓  มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 

๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมินตนเอง ผลพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา                

โดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
๒.๒.๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กมีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี 

๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ ๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
๔. หลีกเลี่ยงสารเสพติด ๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
๕. ระวังภัยจากบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม 

๘/๑ ๖ ๗๕ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

รวม ๘/๑- ๓๘ ๔๗๕ ๕ ๔.๗๕ ๒๓ 
ยอดเยี่ยม 

สรุป ๗.๖ ๙0 ๔.๖ 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการ ได้แก่ 
๑. สมุดรายงานประจําตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก บัญชีเรียกชื่อ 
๒. บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูงของเด็ก บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ , เสริมประสบการณ์ , บันทึกการสังเกตพฤติกรรม , บันทึกการดื่มนม 
๔. รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
๖. กิจกรรมการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น , อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน 
ผ้าห่ม  
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วิธีการพัฒนา 
 การพัฒนาเด็กมีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัย  ส่งเสริมให้เด็กรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่างๆและปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด ร่วมการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ เช่น การร่วมกิจกรรม
ออกกําลังกาย การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านต่างๆ รณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายเพ่ือปูองกันโรค
ไข้เลือดออก การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ การกินร้อน 
การใช้ช้อนกลาง ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของโรคมือ เท้า ปาก การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัยจากขบวนการจับเด็กและสิ่งเสพติดให้โทษ  จัด
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน อ่างล้างมือพร้อมสบู่ เป็น
รายบุคคล เพ่ือให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.รณรงค์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ จัดปูายนิเทศและให้ความรู้ การจัดทํา
ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการซื้อขนมที่ไม่มีสารกรุบกรอบให้เด็กมาทานทั้งที่
โรงเรียนและท่ีบ้าน ขอความร่วมมือจากร้านค้าโรงเรียนให้ขายขนมท่ีไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่ง 
 ๒.จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสออกกําลังกายท่ีโรงเรียน ได้แก่ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ 

๓.จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน เพ่ือส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๔.สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์ตามแผนการเรียนได้ 

 
๒.๒.๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒. มีความอดทน ยับยั้งชั่งใจได้ ๘/๑ ๘ ๑00 ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓. พึงพอใจความสามารถของตน ๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

๔. มีจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีมี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออกช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ 
 

๘/๑ ๗ ๘๗.๕ ๑ ๐.๘๗ ๔ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๕. รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๘/๑ ๖ ๗๕.00 ๑ ๐.๗๕ ๓ ดีเลิศ 

๖. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

๘/๑ ๘ ๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

รวม ๘/๑ ๔๕ ๕๖๒.๕ ๕ ๔.๖๒ ๒๗ ยอดเยี่ยม 
สรุป ๙๓.๗๕ ๔.๕ 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

๑. สมุดรายงานประจําตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
๒. ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. ชิ้นงาน / ผลงานเด็ก แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
๔. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
๕. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
๖. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
๗. กิจกรรมพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน 
๘. กิจกรรมการแสดงในวันสําคัญต่างๆ 
๙. แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนและห้องพิเศษต่างๆ 

 
วิธีการพัฒนา 
 ครูดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจําวันในแต่ละวัน นําเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ได้แก่ สถานที่ในโรงเรียน ชุมชนหมู่บ้าน ฝึกรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองโดยการนั่งสมาธิในช่วงเช้า ก่อนดําเนิน
กิจกรรมประจําวัน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมกีฬา เกมต่างๆ ฝึกให้เด็กออกมาเล่าข่าว- 
เหตุการณ์ เล่านิทานให้เพ่ือนฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบนเวทีงานโรงเรียน กิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆ ได้แก วันภาษาไทย วันอาเซียน วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การทําความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เน้นการ
จัดกิจกรรมการเล่นปนเรียน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้แสดงความสามรถทุกคน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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พัฒนาตมธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน จากนั้นมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
๒.๒.๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

๘/๑ ๖ ๗๕ ๑ 0.๗๕ ๓ ดี 

๒. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

๘/๑ ๖ ๗๕ ๑ 0.๗๕ ๓ ดี 

๓. มีมารยาท เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๘/๑ ๘ ๑00 ๑ ๑ ๕ ยอดเยีย่ม 

๔. เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘/๑ ๘ ๑00 ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
รวม ๘/๑ 

 
๒๘ ๓๕0 ๔ ๓.๕ ๑๖ ดีเลิศ 

สรุป ๗ ๘๗.๕ ๔ 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 

๑. สมุดรายงานประจําตัวเด็ก/บันทึกพัฒนาการของเด็ก/สมุดบันทึกความดี/ชิ้นงานผลงานเด็ก/แฟูม
สะสมผลงานเด็ก/บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
๓. กิจกรรม “เด็กดีมีวินัย”/ กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน / ข้อตกลงของห้องเรียน / กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ / กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ / กิจกรรมหน้าเสาธง / กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสาธารณะ / กิจกรรมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ / 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทยและการทํางานเป็นกลุ่ม 

 
วิธีการพัฒนา 

 จัดประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรมประจําวันตามตารางกิจกรรมที่กําหนดจัดการเรียนต่างๆ 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 จัดกิจกรรมเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ มีวินัยและประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยอย่างสม่ําเสมอและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยครูไม่ต้องคอยเตือนหรือชี้แนะและอ่ืนตามวัยเด็ก 

๒.๒.๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๘/๑ ๗ ๘๗.๕ ๑ 0.๘๗ ๔ ดีเลิศ 

๒. ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย 

๘/๑ ๗ ๘๗.๕ ๑ 0.๘๗ ๔ ดีเลิศ 

๓. อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
สนใจได้ 

๘/๑ ๖ ๗๕ ๑ 0.๗๕ ๓ ดี 

๔. สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจิตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
เป็นต้น 

๘/๑ ๘ ๑00 ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕. ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ 

๘/๑ ๖ ๗๕ ๑ 0.๗๕ ๓ ดี 

รวม ๘/๑ 
 

๓๔ ๔๒๕ ๕ ๔.๒๔ ๑๙ ดีเลิศ 
สรุป ๖.๘ ๘๕ ๓.๘ 

 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

๑. สมุดรายงานประจําตัวเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดบันทึกความดี / ชิ้นงานผลงานเด็ก / 
แฟูมสะสมผลงานเด็ก / แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 

๒. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย / กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ / กิจกรรม
พัฒนาห้องเรียน  

๓. แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / กิจกรรมทํางานเป็นกลุ่ม 
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วิธีการพัฒนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับ
วัย มีจิตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ    
๔ ด้าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้วยศิลปะสร้างสรรค์ ฯลฯ 

ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลการประเมินคุณภาพ  ในระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
การประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้เด็กสามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพและให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรู้
อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูงที่สุดของชีวิต โดยจัด
กิจกรรมหรือโครงงานที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้สามารถคิดหา
เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามัยของเด็ก ให้ลงมือกระทําด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอกโรงเรียน 

๒.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ 
ด้านครูและด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ใน  : ระดับคุณภาพ ดี 
 
๒.๒.๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลส าเร็จ ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรศึกษาปฐมวัย 

๗๕.๐๐      

๒.โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติ 

๗๕.๐๐      
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๓.ตอบสนองความต้องการและแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุม่เปูาหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิธีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

๗๕.๐๐      

รวม ๒๒๕   ๙   
สรุป ๗๕ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับดี 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน  
 ๓. แฟูมข้อมูลเด็กรายบุคคล สมุดรายงานประจําตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
 ๔. ข้อตกลงของห้องเรียน แบบสํารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ 

๕.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก แฟูมสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในชั้นเรียน และหรือการศึกษานักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 ๖. แฟูมพัฒนางานของครู รายงานโครงการต่าง ๆ ผลการประเมิน นักเรียนที่จบหลักสูตร 
๗. บันทึกการนิเทศภายใน กิจกรรม “เด็กดีมีวินัย” บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
๘. เกียรติบัตร/อบรมสัมมนา, ศึกษาดูงาน 
๙. สมุดเยี่ยม บันทึกการเยี่ยมบ้าน แผ่นพับ 

วิธีการพัฒนา 

ให้ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณการที่ให้เด็กลงมือกระทําเพ่ือ
พัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปัน กล้าแสดงออก ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและ
การประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งม่ัน ละอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก 
มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการนิเทศ
ภายในเสมอ  
ผลการพัฒนา 

๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับ
คุณภาพ ด ี
 ๒.โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ ดี 



24 
 

 ๓.ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ระดับคุณภาพ ดี 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                                                                
             ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน เพ่ือรับหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใหม่ ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน โดยเน้นผลิตสื่อและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ ในระดับปฐมวัย 
๒.๒.๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จ านวน 
คร/ูเด็ก 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ครูผ่าน 

การอบรม 

ร้อยละ/ 
ระดับท่ีได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑ สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัด
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน 

 

๑/๘ 

 

๑ 

 

๑๐๐ 

 

๕ 

 

๕ 

 

๕ 

 

ยอดเยี่ยม 

สรุป ๑/๘ ๑ ๑00 ๕ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. คําสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนชั้นปฐมวัย / คําสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน 
๒. นิเทศ กํากับ ติดตาม การทํางานของครู 

วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน
ส่งเสริมอบรม สัมมนา ศึกษาเอกสารด้วยตนเอง และทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สร้างความตระหนักความรับผิดชอบของ
ครูผู้สอนอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงผลสําเร็จในภารหน้าที่ให้มาก 
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๒.๒.๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จ านวน 

คร/ูเด็ก 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ครูที

ส่งเสริม 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และ
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

๑/๘ 

 

๑ 

 

๗๕.๐๐ 

 

๑ 

 

๐.๗๕ 

 

๓ 

 

ดี 

๒ มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

๑/๘ ๑ ๖๕.๐๐ ๑ ๐.๖๕ ๒ ปานกลาง 

๓ ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม 

๑/๘ ๑ ๖๕.๐๐ ๑ ๐.๖๕ ๒ ปานกลาง 

๔ มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก 
เป็นรายบุคคล 

๑/๘ ๑ ๗๕.๐๐ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว ๑/๘ ๑ ๗๕.๐๐ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

รวม 
๑/๘ - 

๓๕๕ 
๕ ๓.๕๕ 

๑๓ 
ดี 

สรุป ๗๑ ๒.๖ 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คําสั่งการปฏิบัติงาน 

๒. บันทึกประชุมครู สมุดบันทึกนิเทศภายใน 
 ๓. ผลการดําเนินงานตามโครงการในระดับปฐมวัย 
 ๔. แฟูมเกียรติบัตร, วุฒิบัตร การอบรม, การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๕. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
 ๖. สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน หนังสือ สนามเด็กเล่น เครื่อง
เล่น พื้นที่สําหรับแปรงฟัน ที่ล้างมือ ห้องพยาบาล 
 ๗. การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 ๘. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
วิธีการพัฒนา 
 มีการทําหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาและนําหลักสูตรฯ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบและกลไกให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
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ผลการพัฒนา 
๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี 
๒. มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๓. ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๔. มีการสังเกตและประเมินพัฒนาเด็ก เป็นรายบุคคล ระดับคุณภาพ ด ี
๕. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว ระดับคุณภาพ ดี 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ครูต้องเข้าอบรมการศึกษาระดับปฐมวัยและต้องนําความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถมากขึ้น พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน พัฒนานักเรียนตามแผนประสบการณ์ ครูต้องตระหนักใน
ความเป็นครูผู้สอน ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ให้มากกว่านี้ เพ่ือพัฒนาและขยายผลเต็มรูปแบบ 
 อีกทั้งฝุายผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องกําหนดวางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษา โดยยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูผู้สอนต้องพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนตัวเองและตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้มีเด็ก
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่เหมาะสมตามวัย และความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง ชุมชน 
๒.๒.๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลส าเร็จ ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๔.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภาพในและภายนอก
ห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย 

๗๐.๐๐      

๒.๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

๗๕.00      

๒.๔.๓ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย ๗๕.๐๐      

๒.๔.๔ มีสื่อการเรียน เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปีนปุาย 

 
๗๐.๐๐ 

     

๒.๔.๕ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ ๗๐.๐๐      

รวม ๓๖0   ๑๕   
สรุป ๗๒ ด ี

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับ ดี 
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. สภาพแวดล้อม 
๒. ศึกษานักเรียนรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรปฐมวัย / มาตรฐาน

การศึกษา /ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
๓. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน มุมประสบการณ์ต่าง ๆ /ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 

วิธีการพัฒนา 
 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปี 
ผลการพัฒนา 
 ๑.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภาพในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยระดับ
คุณภาพ ด ี
 ๒. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๓. มีมุมประสบการณ์หลากหลาย ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔. มีสื่อการเรียน เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปีนปุาย 
ระดับคุณภาพ ดี 
 ๕.  สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ ระดับคุณภาพ ดี 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จัดทํากิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้/มาตรฐานการศึกษา/ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
 
๒.๒.๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์         
ส าหรับครู 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จ านวน 
คร/ูเด็ก 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

๑ สถานศึกษาอํานวยความสะดวก
และให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 
๘/๑ 

 
- 

 
๗๕.๐๐ 

 
๕ 

 
๓.๗๕ 

 
๓ 

 
ดี 

สรุป ๘/๑ - ๗๕ ๕ ๓.๗๕ ๓ ดี 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 ๑. ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
 ๒. บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
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 ๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. บันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวจัดกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดผลดีกับเด็ก 
 
ผลการพัฒนา  

๑.สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดี 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรกําหนดแผนพัฒนาตัวครูผู้สอน พัฒนาการสอน พัฒนาเด็ก เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบ
การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนใน
สังคม ทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
อย่างเหมาะสม เป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองและชุมชนศรัทธาฝากอนาคตของเด็กได้ 

๒.๒.๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จ านวน 
คร/ูเด็ก 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ/ 

ระดับที่ได้ 

 
ค่า 

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

 
 

แปลคุณภาพ 

๑ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

 

๘/๑  

 

๗๕.๐๐ 

 

๑ 

 

๐.๗๕ 

 

๓ 

 

ดี 

๒.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน 

๘/๑ 
 

๗๕.๐๐ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

๓. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๘/๑  ๗๕.00 ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

๔. ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี 

๘/๑  ๘0.00 ๑ ๐.๘0 ๔ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จ านวน 
คร/ูเด็ก 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ/ 

ระดับที่ได้ 

 
ค่า 

น้ าหนัก 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
ระดับ 

คุณภาพ 

 
 

แปลคุณภาพ 

๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

๘/๑  

 

๗๕.00 

 

๑ 

 

๐.๗๕ 

 

๓ 

 

ดี 

รวม 
๘/๑  

๓๘0 
๕ ๓.๘ 

๑๖ 
ดี 

สรุป ๗๖ ๓.๒ 

 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปี 
๓. มาตรฐาน เปูาหมายของการศึกษาระดับปฐมวัย 

๔. รายงานประจําปีของโรงเรียน 

๕. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ โครงการนิทานสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาสมองที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการ ๔ ด้าน สําหรับเด็กปฐมวัย, โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนระดับปฐมวัย 
 
ผลการพัฒนา 

๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด ระดับคุณภาพ ด ี

๒. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนิน
ตามแผน ระดับคุณภาพ ดี 

๓. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี 
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอนประจําปี ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย

มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดี 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ควรดําเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนประสบการณ์ แผนปฏิบัติการประจําปี การควบคุม
ภายในการประกันคุณภาพ และสามารถนําข้อมูล ดี เด่น ด้อย พัฒนาปรังปรุงได้ต่อไป 

 
๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล      
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบ โดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ ด ี
 

๒.๒.๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

๘/๑ - ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีเลิศ 

๒ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

๘/๑ - ๗๕.๐๐     ๓ ๒.๒๕     ๓ ดี 

๓ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใด ด้านหนึ่งเพียง
ด้านเดียว 

๘/๑ - ๗๕.๐๐ 
 

๑ 
 

  ๐.๗๕    ๓ 
 
 
ดี 

รวม 
๘/๑ - 

๒๓๐ 
๕ ๓.๘ ๓ ดี 

สรุป ๗๖.๖๖ 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ไดแ้ก่ 

๑. การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล / การเยี่ยมบ้านนักเรียน / การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี / หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / แผนประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
๓. บันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๕. การประกันคุณภาพในสถานศึกษา / รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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วิธีการพัฒนา 
 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ 
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนระดับปฐมวัย อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ผลการพัฒนา 
๑. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับคุณภาพ ดี 
๒. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี 
๓. โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ระดับคุณภาพ ดี 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการให้เข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 
 

๒.๒.๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑ ครูจัดประสบการณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ให้เด็กมีโอกาส 

๘/๑  ๗๐.๐๐ ๒ ๑.๔ ๓ ดี 

๒ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

๘/๑  ๖๕ ๒ ๑.๓ ๒ ปานกลาง 

๓ เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลง
มือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

๘/๑  ๗๐.๐๐ ๑ ๐.๗๐ ๓ ดี 

รวม 
๘/๑  

๒๐๕ 
๕ 

๓.๔ 
 

๘ 
ปานกลาง 

สรุป ๖๕.๓๓ ๒.๖๗ 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ไดแ้ก่ 

๑. แผนประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน / แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล / หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๔. ระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
๕. การประกันคุณภาพภายใน. / รายงานประจ าปีของสถานศึกษา/ค าสั่งโรงเรียน 
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วิธีการพัฒนา 
 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ 
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนระดับปฐมวัย อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ผลการพัฒนา 
๑. ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ

ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ระดับคุณภาพ ดี 
๒. ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๓. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระดับคุณภาพ ดี 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการให้เข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

๒.๒.๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑ ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

๘/๑ - ๗๕.๐๐ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

๒ เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

๘/๑ - ๗๐.๐๐ ๒ ๑.๔๐ ๓ ดี 

๓ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับช่วงอายุระยะความสนใจและ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์การเรียนรู้กลุ่ม
ย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ 

๘/๑ - ๗๐.๐๐ ๒ ๑.๔๐ ๓ ดี 

รวม 
๘/๑ - 

๒๑๕ 
๕ ๓.๕๕ 

๙ 
ดี 

สรุป ๗๑.๖๗ ๓ 
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ร่องรอย/หลักฐานโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. บรรยากาศห้องเรียน / ผลงานนักเรียน / มุมประสบการณ์ 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบการสอน 
๔. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๕. รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. ค าสั่งโรงเรียน 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
คือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนระดับปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ผลการพัฒนา 
๑. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ระดับคุณภาพ ดี 
๒. เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ระดับ

คุณภาพด ี
๓. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง

ดิจิตอล คอมพิวเตอร์การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น               
ระดับคุณภาพ ดี 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการปรับ/พัฒนาโครงการ กิจกรรม ให้เข้ากับแผนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียน
ต้องนิเทศติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 

 
๒.๒.๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑ ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  

๘/๑ - ๗๐.๐๐ ๒ ๑.๔ ๓ ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 

๘/๑ - ๗๕.๐๐ ๑ ๐.๗๕ ๓ ดี 

๓ และน าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

๘/๑ - ๗๕.๐๐ ๒ ๑.๕ ๓ ดี 

รวม ๘/๑ 
 

- ๒๒๐ 
๕ ๓.๖๕ 

๙ 
ดี 

สรุป  ๗๓.๓๓ ๓ 
 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ไดแ้ก่ 

๑. แบบบันทึกวัดและประเมินผลกิจกรรมและกิจวัตร 
๒. แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย 
๓. เอกสารงานธุรการห้องเรียน 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

คือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนระดับปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการพัฒนา 
๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่

ใช้ แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ ดี 
๒. วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ ดี 
๓. และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ดี 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ควรเสนอแนะครูผู้สอนในการประเมินผลการพัฒนาเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร ตามสภาพจริง ตาม
แบบประเมิน และหรือแบบจัดกิจกรรมประสบการณ์แผนการสอน อยากหลากหลาย ต่อเนื่อง อีกท้ังผู้บริหาร
โรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สรุปผลภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 
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เกณฑ์ ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 

คะแนน ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ระดับดีเลิศ 
๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๓ ระดับดี 
๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๒ ระดับปานกลาง 
๐๐.๐๐ - ๕๙.๐๐ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ด้านร่างกาย ๕       
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๕       
ด้านสังคม ๕       
ด้านสติปัญญา ๕       
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ด้านร่างกาย ๓       
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๓       
ด้านสังคม ๓       
ด้านสติปัญญา ๓       

 จุดเด่น 

ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย ระดับดี  

จุดที่ควรพัฒนา 

 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามกิจกรรมให้ครบ ๔๐ สัปดาห์ ตามกิจกรรมประสบการณ์
ที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนา อย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พัฒนาครูผู้สอน โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 
ค่าเปา้หมาย 

(ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ) 
ผลการประเมิน บรรลุเปา้หมาย 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพ ด ี ด ี √ 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของเดก็ ๓= ด ี ดีเลศิ (๘๙.๐๖ ) √ 
1)  มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๙๐ √ 

2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๙๓.๗๕ √ 

3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ีของ
สังคม  

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๘๗.๕ √ 

4)  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคดิพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๘๕ √ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ๓= ด ี ดี ( ๗๘.๑๗ ) √ 
1)  มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๕ √ 

2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๑๐๐ √ 
3)  ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ ์ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๑ √ 
4)  จัดสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๒ √ 

5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนนุการ
จัดประสบการณ ์

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๕ √ 

6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝุายมีส่วนรว่ม ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๖ √ 
มาตรฐานที่  3  การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั ๓= ด ี ดี ( ๗๑.๗๕ ) √ 
1)  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๖.๖๖ √ 

2)  สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๖๕.๓๓ √ 

3)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๑.๖๗ √ 

4)  ประเมนิพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริงและนําผลการประเมนิ
พัฒนาการเดก็ไปปรับปรุง 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป ๗๓.๓๓ √ 

 

๓. เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
คะแนน/ร้อยละ ระดบัคณุภาพ แปลคณุภาพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเย่ียม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับด ี
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับกําลังพัฒนา 
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๒. มาตรฐานการณ์ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓  มาตรฐาน 
มาตรฐานการณ์ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ใน  :  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ผลการประเมินตนเอง คุณภาพผู้เรียน โดยรวมอยู่ใน  :  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้ เ รียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรี ยน สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดเลขของผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ คิดเลขเป็น การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.๑-๖  และหรือพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ครูศึ กษา
กําหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและเตรียมใบงาน ใบความรู้ สื่อการเรียนที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม เตรียม
แผนการเรียนรู้ จัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม แบบครูสอน แบบเพ่ือนสอน
เพ่ือน แบบพ่ีสอนน้อง ตามสภาพปัญหาที่ได้จากศึกษานักเรียนรายบุคคล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา และพัฒนาโรงเรียน 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เกี่ยวกับ “เก่ง ดี มีสุข มี
วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ”เช่น
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กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาค่านิยม ๑๒ ประการ ให้
เหมาะสมกับวัย กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝุรู้ตลอดชีวิต สามารถคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โครงการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ประเมินผลตามสภาพจริง จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ได้แก่ บรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีมุมวิชาการ
ส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ทําให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน ดังนั้น ครูจึงต้องให้ความสําคัญบรรยากาศในชั้นเรียนทําให้รู้อย่างมีความสุข พัฒนา
ผู้เรียนให้มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น 
ไม่เป็นมุมอับ มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเน้นความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่รงเรียน
วัดชุมชนกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่มสีทําความสะอาดโรงเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาอ่ืน ๆ  
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จําแนกแยกแยะได้สิ่งไหนดี สําคัญ 
จําเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษของสิ่ง
เสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ชั้น ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2  

๑. ภาษาไทย    เฉลี่ย 81.39 
๒. คณิตศาสตร์    เฉลี่ย 79.41 
๓. วิทยาศาสตร์    เฉลี่ย 76.36 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เฉลี่ย 80.00 
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๕. ประวัติศาสตร์    เฉลี่ย 77.81 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา  เฉลี่ย 80.07 
๗. ศิลปะ    เฉลี่ย 82.00 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย 82.07 
๙. ภาษาอังกฤษ   เฉลี่ย 77.96 

ผลการพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน  ชั้น ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) นักเรียนร้อยละ 77.77 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
 ๒) นักเรียนร้อยละ 81.48  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) นักเรียนร้อยละ 70.37  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) รักเรียนร้อยละ 72.22  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) นักเรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) นักเรียนร้อยละ 74.07  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) นักเรียนร้อยละ 100 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) นักเรียนร้อยละ 92.59 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) นักเรียนร้อยละ 96.29 สขุภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) จ านวนนักเรียน ๗ คน 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๙๙.0๗ ๙๙.00 ๙๔.๕๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.00 7๒.๙0 ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 6๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗0.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕0 7๒.๘๑ ๗0.๖๖ 
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โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการเขต สังกัด ประเทศ 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ านวนตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๗ ๑00 - - - - - - 
การอ่านรู้เรื่อง ๗ ๑00 - - - - - - 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗ ๑00 - -   - - 
 

คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การอ่านออกเสียง ๙๙.๐๗ - - - ⁄ 

๔. การอ่านคํา ๙๗.๘๖ - - - ⁄ 
๕. การอ่านประโยค ๑00.๐0 - - - ⁄ 
๖. การอ่านข้อความ ๙๘.๗๕ - - - ⁄ 

การอ่านรู้เรื่อง ๙0.00 - - - ⁄ 
๕. การอ่านคํา ๙๗.๘๖ - - - ⁄ 
๖. การอ่านประโยค ๘๑.๔๓ - - - ⁄ 
๗. การอ่านข้อความ ๙๑.๔๓ - - - ⁄ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๙๔.๕๔ - - - ⁄ 
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สรุป ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test : RT )          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม ๒ สมรรถนะอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับจังหวัด     
สังกัดสพฐ.     
ระดับประเทศ     

สรุป ผลการประเมินผู้เรียนระดับชาติ (National Teat :  NT  ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ราย
ด้านทุกด้านและค่าเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด  สพฐ. ระดับจังหวัดและระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 -2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
25๖๑ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลต่าง 

ด้านภาษา ๕๖.๐๐   
ด้านคํานวณ ๕๖.๕๗   
ด้านเหตุผล ๕๖.๒๘   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน ๕๖.๒๘   

 
กราฟแสดงผลการประเมินการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

( National Teat : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET )ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 48.๒๕ ๒๘.๘๙ ๓0.๙๗ ๒๘.๓๓ 
ขนาดโรงเรียน ๔๖.๙๔ ๓0.๖๑ ๓๓.๒0 ๒๙.๓๕ 
ที่ตั้งโรงเรียน ๔๙.๖๗ ๓๒.๘๗ ๓๕.๓๔ ๓๑.๒๑ 
จังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
สังกัด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖0 ๓๔.๓0 ๓0.๘๖ 
ภาค ๔๙.๘๒ ๓๓.๒๙ ๓๕.๘๕ ๓๕.0๓ 
ประเทศ ๔๙.๗๗ ๓๒.๙0 ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 
สรุป  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET )ประจ าปีการศึกษา 2561 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )                                               
ปีการศึกษา 256๑- 256๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 256๑ ปี 256๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย 59.63 ๔๘.๒๕            ๑๑.๓๓ 
คณิตศาสตร์ 43.75 ๒๘.๒๙ ๑๔.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ 35.56 ๓0.๙๗ ๔.๕๙ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 30.94 ๒๘.๓๓ ๒.๖๑ 

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET )                                        
ประจ าปีการศึกษา 256๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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สรุป  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2561 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา   
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๙ ๓ ๓๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๙ - 0 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

๙ - 0 

 
ผลการพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.๑-ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 7 2 5 - - 7 100 
ป.2 7 4 2 1 - 6 85.71 
ป.3 9 5 4 - - 9 100 
ป.4 11 4 7 - - 11 100 
ป.5 11 5 6 - - 11 100 
ป.6 9 8 1 - - 9 100 

รวม 54 28 25 1 - 53 98.14 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 7 7 - - - 7 100 
ป.2 7 3 4 - - 7 100 
ป.3 9 3 6 - - 9 100 
ป.4 11 4 7 - - 11 100 
ป.5 11 5 6 - - 11 100 
ป.6 9 9 - - - 9 100 

รวม 54 31 23 - - 54 100 

 
  
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จําแนกรายชั้น ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

 
 
ระดับชั้น 

 
 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี (เฉลี่ย) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ศา
สน

าแ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

 
ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

 ์

สุข
ศึก

ษา
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะเท
คโ

นโ
ลย

 ี

 ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.๑ ๗ 90.86 81.86 79.57 81.86 79.43 79.71 88.14 90.43 77.43 
ป.๒ 7 82.57 78.00 78.29 77.14 77.29 81.43 83.43 78.86 76.57 
ป.๓ 9 79.78 79.56 75.11 78.11 73.89 78.33 78.22 80.78 74.56 
ป.๔ ๑๑ 80.36 82.18 75.73 80.00 78.82 85.45 82.18 83.00 75.45 
ป.๕ 11 78.36 77.45 74.64 81.09 76.18 80.55 77.64 78.73 79.27 
ป.๖ 9 81.67 80.44 77.44 81.33 81.67 73.89 85.00 82.33 84.56 

รวมเฉลี่ย 81.39 79.41 76.35 80.00 77.81 80.07 82.00 82.07 77.96 
 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมของทุกวิชาอยู่  ใน
เกณฑ์ที่  น่าพึงพอใจสูงกว่าเปูาหมายของโรงเรียนในแต่ละชั้นที่ตั้งไว้ร้อยละ ๗๐ 
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จุดเด่น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก รวมคะแนนค่าเฉลี่ย

ของโรงเรียนทั้ง 2 สมรรถนะ ร้อยละ 94.53 ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากทุกคน  นักเรียนร้อยละ 77.77 มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ นักเรียนร้อยละ 81.48  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  นักเรียนร้อยละ 
70.37  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 72.22  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  นักเรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
นักเรียนร้อยละ 74.07  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  

นักเรียนร้อยละ 100 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด   มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย   นักเรียนร้อยละ 92.59 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  นักเรียนร้อยละ 96.29 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ควรได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียน ตระหนักถึงผลการเรียน 
การเรียนต่อในชั้นเรียนสูงขึ้น ให้รู้จักกระตือรือร้นและใฝุเรียนอย่างสม่ําเสมอ ค้นหาความรู้อย่างหลากหลาย
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี 
 ครูต้องอุทิศตนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่เป็นแบบชั่วคราว ตระหนัก
ถึงผลสําเร็จที่จะเกิดกับนักเรียน และตัวครูผู้สอน 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 ๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

๒.๔ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการรูปแบบ  PDCA   ซึ่งวงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่    
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ)และ Act (การดําเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งรายละเอียดในแต่
ละข้ันตอนมี ดังนี้ 

๑. P = Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 
๒. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ) 
๓. C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) 
๔. A = Action ขั้นตอนการดําเนินงานให้เหมาะสม (ขั้นตอนการดําเนินงานให้เหมาะสม) 

สามารถตรวจสอบ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณี 
แรก ก็ให้นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปเอา ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้เร็วกว่าเดิม หากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไร 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน
สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ มเปูาหมาย 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โดยการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองระบบออนไลน์ต่าง ๆ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต การจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมระบบไวไฟเชื่อม
สัญญาณอินเทอร์เนต เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 จัดประชุมดําเนินการ  PLC และจัดทํา SWOT เพ่ือศึกษาและประเมินโรงเรียน และจัดทํามาตรฐาน
การศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคของ
โรงเรียน กําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic Management) วางแผนการปฏิบัติงานประจําปี ใช้
กระบวนการกลุ่มในการทํางานและการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน(Action plan) วัดและ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนด นําผลการประเมินหรือผลที่เกิดขึ้นในปี
การศึกษาที่ผ่านมาเป็น Baseline ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมบ้าน
เนินยาง มีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
โรงเรียน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒. โรงเรียนมบีรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมใน
ด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สามารถจัดการศึกษาได้ดีและสามารถพัฒนาได้อย่างครบตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน  
 ๓. โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับ  ในการที่จะเลือกสถานศึกษาให้แก่
ลูกหลานของตนเอง 
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 ๔. โรงเรียนได้รับรางวัล  เกียรติบัตร ต่างๆในแตล่ะปี ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างของหน่วยงานอ่ืน ในอัน
ที่จะนําไปใช้ในโรงเรียนและหน่วยงานของตนเอง 
 
๓. จุดเด่น 
 มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีระบบ บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเปูาหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดคิดเป็นร้อยละ 85  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
เป็นระบบคิดเป็นร้อยละ  80   ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมายคิดเป็นร้อยละ 85  ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพคิดเป็น
ร้อยละ 80 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพคิดเป็น
ร้อยละ  75  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้คิดเป็น  
ร้อยละ  75    เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในด้าน
การบริหาร ผู้บริหารได้ระดมทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในรูปของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาน พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่วัสดุต่าง ๆ เป็นที่น่าสนใจของคณะครู 
นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการประจําปีให้ครูทราบ 

๒) ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้รับทราบ ทําความเข้าใจบทบาทภารหน้าที่รับผิดชอบ 
๓) ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV ตามต้นทางและปลายทางปฏิบัติ 
๔) ประชุมชี้แจงภารหน้าที่รับผิดชอบครูต้องปฏิบัติ อุทิศตนให้กับราชการ นักเรียน อย่างยั่งยืน 

ต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมินตนเอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยรวมอยู่ใน : 
ระดับ คุณภาพ : ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ด ี
 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 ได้จัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้เป็นข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู มีความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐานตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัด 
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แหล่งเรียนรู้ วิทยากรในชุมชน สนับสนุนให้ครู
กําหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
พัฒนาทักษะทางสังคมทุกระดับชั้น บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดี ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) ร้อยละ ๗7.77 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๒) ร้อยละ ๗7.77 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓) ร้อยละ 88.88 ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔) ร้อยละ ๗7.77 ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
๕) ร้อยละ ๗7.77 ครูมีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
๓. จุดเด่น 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งใจจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอนเต็มเวลา
เต็มศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้คิดเป็น 
ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลให้การประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV โดยการเตรียมตัวครู สื่อการสอน คู่มือ แผนการสอน ใบ
ความรู้ ใบงาน อ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ พร้อมบันทึกหลังสอน ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

๒) จัดธุรการห้องเรียน บรรยากาศ มุมประสบการณ์ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงบวก 
๓) บันทึกการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียน อย่างเป็นระบบ 
๔) ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาครูสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด ี

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าเดิม                  
๑) ปรับกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศ DLTV แต่หลังตารางควรเป็นกิจกรรม
เพ่ิมทักษะวิชาการ และหรือ สอนซ่อมเสริม                                                                                        
๒) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการสอน DLTV เกี่ยวกับแผนการสอน คู่มือครู ใบความรู้ ใบงาน และ
อ่ืน ๆ เป็นประจําต่อเนื่อง                                                                                                                  
๓) สร้างเจตคติของครูปลายทางเพราะเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ต้องให้นักเรียนปลายทาง
ร่วมทํากิจกรรม กับครู นักเรียนต้นทางให้ได้และเป็นธรรมชาติ 

๔) มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียนตามสภาพเรียน 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ บุคลากร พัฒนาวิชาชีพตนเอง 
๖) มอบหมายงานที่เหมาะสมแต่ละบุคคล และปฏิบัติได้จริง 
ผลด าเนินงานด้านผู้เรียน 
 จากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามเปูาหมาย จากการ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมที่ลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่พ่ึงยาเสพติด และมีการจัด
แข่งขันกีฬาสีภายใน เพ่ือให้นักเรียนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมออมทรัพย์ ให้รู้จักคุณค่าของการใช้
จ่าย รู้จักประหยัด มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา 
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน เลือกหัวหน้าห้องเรียน นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามวัย ดูแลสุขภาพตนเอง และมีความมั่นใจ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ผู้เรียนเข้าใจสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สุขภาพ อนามัย ความ
ปลอดภัยของผู้เรียนปราศจากสารพิษ สิ่งเสพติดและอบายมุข และมีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ดําเนินงานโครงการต่างๆ ทําให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ใช้สติปัญญาไตร่ตรองคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมดําเนินการเป็นระบบนําผลไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
ผลการด าเนินการด้านครู 

มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ สร้าง
จิตสํานึก ฟ้ืนฟูจิตใจครู ให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ดําเนินการ
ตามแผน ติดตามประเมินผล และนําผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาครู พัฒนา
ตนเองแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ให้ตนเองเสมอ ครู ต้องเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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เพ่ือจะได้ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ทําให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและให้ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มีการประชุมครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกําหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ผลการด าเนินงานด้านผู้บริหารและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  

มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร มีการกําหนด
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน การพัฒนาระบบการทํางาน การจัดทํา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบ ฝุาย กําหนดแผนปฏิบัติงานโรงเรียน
แผนปฏิบัติงานประจําปีพร้อมทั้งมีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรกํากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร ร่วมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร การอบรม
สัมมนาทั้งในระบบโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนกํากับติดตามการดําเนินงานโดยการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและผู้ปกครอง ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีการสรรหาบุคลากรภายนอกเข้า
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และประชุมผู้ปกครอง ตามวาระจําเป็น ต่อเนื่อง 

การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด โดยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และนําข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งกําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
การนิเทศติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ครูอย่างต่อเนื่อง  
ในด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษานั้น โรงเรียนได้ร่วมมือกับ
ชุมชนทั้งในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ชุมชน การเชิญบุคคลในชุมชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ครูและนักเรียน อย่างสม่ําเสมอ 
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ สื่อการเรียนการ
สอน อาคารสถานที่ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
 ด้านการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดประชุมวางแผนดําเนินงานให้
บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ มีการจัด
อบรมให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันคุณภาพ ทําให้โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กําหนดให้สถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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 ได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้โดยการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมติดตามผล
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือ และรายงานผลการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ดังนี้ 
 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์ คดิ
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คดิสร้างสรรคไ์ด้ มีความสามารถเทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเองส่งผลให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน 
ระดับดี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมที่พึงประสงค์อยู่ใน ระดับ ดี 
เคารพและปฏิบตัิตามคําแนะนําคาํสั่งสอนของคร ู ผู้ปกครอง ด้วยความเต็ม
ใจ มีความกตัญญูช่วยเหลือในการทํางานบ้านและกิจกรรมต่าง ๆ มคีวาม
มุ่งมั่นตั้งใจเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติปฏบิัติตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มีสว่นร่วมบํารุงรักษาและสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

นักเรียนเห็นคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีความรับผิดชอบ
ตามงานท่ีไดร้ับมอบหมายโรงเรยีนจะทํากิจกรรมเน้นให้นักเรียนรูจ้กัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตดิูแลให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยูล่ดภาวะโลกร้อน
นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ในระดับ ดี  

๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
นักเรียนควรไดร้ับการส่งเสริมในดา้น

การเรยีนตระหนักถึงผลการเรียน การเรยีนต่อ
ในช้ันท่ีสูงขึ้นให้รู้จักกระตือรือร้นและใฝเุรียน
อย่างสม่ําเสมอค้นหาความรู้อยา่งหลากหลาย
โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

ครูต้องอุทิศตนในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ไม่เป็นแบบ
ช่ัวคราว ตระหนักถึงผลสําเรจ็ที่จะเกิดกับ
นักเรียน และตัวครูผูส้อน  
 

๒) ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
โรงเรียนบ้านเนินยาง มีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกําหนด วิสัยทัศน์พันธกิจเปูาหมาย
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะ ในด้านการบริหารผู้บริหารได้ระดมทรัพยากร
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนงบประมาณพัฒนาบุคลากรอาคาร
สถานทีแ่ละวัสดุต่างๆเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียน
กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเป็นอย่างมาก 

๒) ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
๑) ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการประจําปี 
๒) ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
ทําความเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
๓) ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนDLTV ตามต้นทางและปลายทาง
ปฏิบัติ 
๔) ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ครู ต้องปฏิบัติอุทิศตนให้กับข้าราชการ 
นักเรียนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจจัด 
การเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ สอนเต็มเวลา เต็ม
ศักยภาพจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้ เ รี ยนได้ เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ทําเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

๓)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  DLTV ด้วย
การเตรียมตัวครู สื่อการสอน คู่มือแผนการสอน
ใบความรู้  ใบงาน อ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนล่วงหน้า ๑ 
สัปดาห์ พร้อมบันทึกหลังสอน ต่อเนื่อง เป็น
ปัจจุบัน 
๒) จากธุรการห้อง เรี ยน บรรยากาศ มุม
ประสบการณ์ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิง
บวก 
๓) บันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนและ
หลังเรียน อย่างเป็นระบบ 
๔) ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาครู
สอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑.การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

อย่างถูกต้อง จัดกิจกรรมแนะแนว สัปดาห์ละ ๑ คาบ ในคาบเรียนปกติของระดับชั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝุายในการพัฒนานักเรียนทุกคนเป็นผู้มีระเบียบ วินัยมี คุณธรรม มีจรรยามารยาท เคารพใน
กฎกติกาของโรงเรียนและของสังคม เพ่ือเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพต่อไป 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมในการจัดทําสื่อ นวัตกรรมด้าน ICT 
๓.ส่งเสริมให้รู้ครูนักเรียนรายบุคคล เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาตอบสนองนโยบาย “เราจะสร้างคนดี 

คนเก่งให้สุโขทัย” 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 

จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร ทั้งปัญหาที่เกิดภายใน
โรงเรียนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ และปัญหาที่โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ คือปัญหาที่อยู่เหนืออํานาจ
หน้าที่ที่จะปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงอยากเสนอขอความช่วยเหลือ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑.ด้านงานวิชาการ 
ความต้องการ 
๑. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๒. ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างการสอนดาวเทียมไกลกังวล  
๓. จัดอบรมการปรับปรุงหลักสูตรการวัดประเมินผลและงานธุรการในห้องเรียน 
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๒.แผนงานบุคลากร 
ความต้องการ 
๑. จัดครูให้เพียงพอครบชั้นเรียน  
๒. บัตรสวัสดิการขวัญกําลังใจของบุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการตนเอง 
๓. การพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพ 

      ๓.แผนงานงบประมาณ 
ความต้องการ 
๑. งบประมาณการสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
๒. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
๓. การพัฒนาอนิเทอร์เน็ตในการสอนนักเรียน พร้อมคอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงและทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

 
 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 
ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ดีเลิศ  (๘๒.๗๕ )  
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ (๘๘.๒๗ ) √ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี  (๗๙.๓๒)   √ 
       1)  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๗.๗๗ √ 

       2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๑.๔๘ √ 

       3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๐.๓๗ √ 
       4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๒.๒๒ √ 

       5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๑๐๐ √ 

       6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๔.๐๗ √ 

1.2  คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน ดี ยอดเย่ียม (๙๗.๒๒)  √ 
       1)  การมีคุณลักษณ์และคา่นิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๑๐๐ √ 

       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๑๐๐ √ 
       3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๙๒.๕๙ √ 

       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๙๖.๒๙ √ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดี ๘๐ ดีเลิศ √ 
       1)  การมีเปูาหมายวิสยัทัศน์ และพันธกิจ            
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๕ √ 

       2)  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๐ √ 

       3)  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๕ √ 

       4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๐ √ 

       5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๕ √ 

6)  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป 
 ๗๕ 

√ 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 

 
ผลการประเมิน 

 
บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี (๗๙.๙๙ ) √ 
 

       1)  จัดการเรียนรูผ้่านระบบการคิดและปฏบิัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๗.๗๗ √ 
 

       2)  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๗.๗๗ √ 
 

       3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๘๘.๘๘ √ 
 

       4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๗.๗๗ √ 
 

       5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ 
จัดการเรียนรู ้

๗๕/ตั้งแต่ดีขึ้นไป ๗๗.๗๗ √ 
 

 
เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 

 
คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยีย่ม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลศิ 
70.00 – 79.99 3 ระดับด ี
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับกําลังพัฒนา 
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- คําสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่อง กําหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- คณะผู้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 

ของโรงเรียนบ้านเนินยาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเนินยาง เมื่อวันที่ 3๑ มีนาคม 
พ.ศ. 256$ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment  
Report : SAR )  ปีการศึกษา 256๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายแก้ว  น้อยคํา) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเนินยาง 

 
 

                                        ลงชื่อ 
(นางสาวศิตา  โพธิ์ร ี) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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คําสั่งโรงเรียนบ้านเนินยาง 
2๑ / 256๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินยาง 
ปีการศึกษา 256๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542หมวด6ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านเนินยางจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคําสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ทําการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 

1.1 นางสาวศิตา  โพธิ์รี         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง             ประธานกรรมการ 
1.2 นางฆัสรา เกษมสําราญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล   กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายแก้ว น้อยคํา           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
1.4 นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์           ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าทีใ่ห้คําแนะนําปรึกษาอํานวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยประกอบด้วย 

2.1 นางสาวศิตา  โพธิ์รี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง         ประธานกรรมการ  
2.2 นางสาวน้ําผึ้ง  แจ่มแจ้ง ครโูรงเรียนนเนินยาง     กรรมการ 
2.3 นางสาวเมเรียม  กันจันวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 
3.1 นางสาวศิตา  โพธิ์รี  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
3.๒ นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ์  ตําแหน่งครู คศ.3  กรรมการ 
3.๓ นางสาวเมเรียม  กันจันวงษ์ ตําแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
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3.๔ นางสาวอชิรญาณ์  กระหวาย ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๕ นางเพ็ญศรี    เทพจิตร ตําแหน่งครูวิกฤต   กรรมการ 
3.๖ นางสาวสุปราณี  รอดเจริญ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.๗ นางสาวสุดารัตน์  ลอบญุ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.๘ นางสาวยุตินันท์  ไชยรังษี ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.๙ นางสาวศิริลักษณ์  ชัยกาวิน ตําแหน่งครูอัตราจ้า  กรรมการ 
3.๑๐ นางสาวน้ําผึ้ง  แจ่มแจง้ ตําแหน่งครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
3.1๑ นางบังอร  เรืองสังข์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. กํากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและทําหน้าที่ตรวจสอบทบทวนรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย8ประการคือ 

1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. กํากับติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

๖. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒
ประกอบด้วย 

   1. นางสาวศิตา  โพธิ์รี  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒.นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ ์  ตําแหน่งครู คศ.3  กรรมการ 
   ๓. นางสาวเมเรียม  กันจันวงษ์ ตําแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
   ๔.นางสาวอชิรญาณ์  กระหวาย ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๕.นางเพ็ญศรี    เทพจิตร ตําแหน่งครูวิกฤต   กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุปราณี  รอดเจริญ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๗. นางสาวสุดารัตน์  ลอบุญ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๘. นางสาวยุตินันท์  ไชยรังษี ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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 ๙. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยกาวิน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๐. นางสาวน้ําผึ้ง     แจ่มแจ้ง ตําแหน่งครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
1๑. นางบังอร         เรืองสังข์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี

การศึกษา 256๒ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดําเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัดจํานวน 1 เล่ม ภายในวันที่            
๑0 เมษายน 256๓ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยอันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นางสาวศิตา  โพธิ์รี) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนินยาง 
ที่  ๒๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ 
ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนินยาง จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ดังนี้ 

   1. นางสาวศิตา  โพธิ์ร ี  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒. นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ์  ตําแหน่งครู คศ.3  กรรมการ 
   ๓. นางสาวเมเรียม  กันจันวงษ์ ตําแหน่งครู คศ.2  กรรมการ 
   ๔. นางสาวอชิรญาณ์  กระหวาย ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๕. นางเพ็ญศรี    เทพจิตร ตําแหน่งครูวิกฤต   กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุดารัตน์  ลอบุญ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๗. นางสาวยุตินันท์  ไชยรังษี ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๘. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยกาวิน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๙. นางสาวน้ําผึ้ง    แจ่มแจ้ง ตําแหน่งครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
  1๐. นางบังอร       เรืองสังข์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                    สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ลงชื่อ 
(นางสาวศิตา   โพธิ์รี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเนินยาง. 
ที่  ๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านเนินยาง จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.นางสาวศิตา   โพธิ์รี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง  ประธานกรรมการ 
๒.นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง       รองประธานกรรมการ 
๓.นางฆัสรา เกษมสําราญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล   กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.นางเมเรียม     กันจันทร์วงศ ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการ 
๕.นางสาวน้ําผึ้ง  แจ่มแจ้ง  ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 

            
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                         

           ลงชื่อ  
            (นางสาวศิตา    โพธิ์รี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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ที ่ศธ 04158.040/052               โรงเรียนบ้านเนินยางหมู่ 1  
ตําบลบ้านปูอม อําเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย 64160   

                     ๑๐ มิถุนายน 256๒ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นางฆัสรา   เกษมสําราญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านเนินยาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดทํารายงาน
การประเมินตาเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Repqrt : SAR) ซึ่งเป็นการดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการ
ประเมินที่มีคุณภาพปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยมีบทบาทหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี
การศึกษา 256๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

  
    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                        ลงชื่อ  

          (นางสาวศิตา   โพธิ์ร)ี 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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                                                  ประกาศโรงเรียนบ้านเนินยาง 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา 
๙ (๓) ได้กําหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่ง   คือ  มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑  
และมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเีสนอตอ่
หน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓ )  มาตรา๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การประชุม  ครั้งที่ ๕ ฝ๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
สถานศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

            โรงเรียนบ้านเนินยาง จึงประกาศการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
      
                                     ลงชื่อ  

             (นางสาวศิตา   โพธิ์รี) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
  
   
                                          ลงชื่อ 

  (นายแก้ว  น้อยคํา)                                        
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  256๒ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินยาง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่  1๐  สิงหาคม  พ.ศ.256๒ 
............................................. 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.256๒  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 

 
 

 

 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 

ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก น้ าหนัก 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 20 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ๒ 

5 
1.1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๑ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ๑ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๑ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

5 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๑ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๐.๕ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ ๑ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๑ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์ ๐.๕ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ๑ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  

๕ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๒ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๑ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง ๑ 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา  256๒ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินยาง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  1๐  สิงหาคม  พ.ศ.256๒ 

............................................. 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.256๒  มีจ านวน  3  มาตรฐานได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
       2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1)  การมีคุณลักษณ์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1)  การมีเปาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
       2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       3)  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุ่มเปาหมาย 
       4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1)  จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       2)  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเนินยาง 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  256๒ 

.................................................................................................................  
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอบที่กําหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ต่อไป  จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มาตรา  9  (3)  
ได้กําหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  31  และมาตรา  48  ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานตันสังกัด  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9 (3)  มาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และมาตรา  5  มาตรา  31  แห่งพระชารบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม  ครั้งที่  
5/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านเนินยาง  จึงประกาศการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๐  สิงหาคม  256๒ 
      ลงช่ือ 
                                 (นางสาวศิตา   โพธ์ิรี) 
                                                                        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
  
 
      ลงช่ือ 
                                                                               (นายแก้ว  น้อยคํา) 
                                                                ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านเนินยาง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านเนินยาง  ปีการศึกษา  256๒ 

......................................... 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.  256๒  มีจํานวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 
ค่าเปา้หมาย 

(ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ) 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพ ด ี
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของเดก็ ๔= ดีเลศิ 
1)  มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ีของสังคม  ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
4)  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ๓= ด ี
1)  มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
3)  ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ ์ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
4)  จัดสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนนุการจดัประสบการณ ์ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝุายมีส่วนรว่ม ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่  3  การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั ๓= ด ี
1)  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
2)  สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัติอย่างมีความสุข ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
3)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 
4)  ประเมนิพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริงและนําผลการประเมนิพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุง ๗๕/ตั้งแต่ดีขึน้ไป 

 

เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
คะแนน/ร้อยละ ระดบัคณุภาพ แปลคณุภาพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเย่ียม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับด ี
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับกําลังพัฒนา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โรงเรียนบ้านเนินยาง  ปีการศึกษา  256๒ 

......................................... 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  256๒  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ด ี
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
       1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
            ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 

       3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
1.2  คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
       1)  การมีคุณลักษณ์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
       1)  การมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       3)  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 

       4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
       1)  จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน 
             ชีวิตได้ 

๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 

       2)  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 
       5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
            จัดการเรียนรู ้

๗๕/ตั้งแต่ดีข้ึนไป 

 

เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
 

คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับกําลังพัฒนา 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านเนินยาง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

......................................... 
ที ่ ชื่อ – สกุล ที่มา ต าแหน่ง 
1 นายแก้ว  น้อยคํา ผู้แทนองค์กรชุมชน ประธานกรรมการ 
2 นายสนธิ  จิ๋วนารายณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
3 นายเตียะ  หมวกสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4 นายฉลอง  นิ่มขาว ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
5 นายเทิน  พรมทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6 นายสํารวย  เกตุอ่อน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 พระครูอดิศัยศีลวัตร ผู้แทนพระสงฆ์ กรรมการ 
8 นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
9 นางสาวศิตา  โพธิ์รี ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

1.  นายแก้ว  น้อยคํา  ประธานกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศิตา  โพธิ์ร ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง  รองประธาน 
3.  นายประสาน  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง   กรรมการ 
4.  นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ์  ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง   กรรมการ 
5.  นางสาวเมเรียม  กันจันวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง   กรรมการ 
6.  นางสาวสุปราณี  รอดเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการ 
7.  นางสาวสุดารัตน์  ลอบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการ 
8.  นางสาวยุตินันท์  ไชยรังษี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการ 
9.  นางสาวศิริลักษณ์  ชัยกาวิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเนินยาง  กรรมการ 
10.  นางบังอร  เรืองสังข์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเนินยาง กรรมการ 
11.  นางสาวน้ําผึ้ง  แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านเนินยาง   กรรมการและเลขานุการ 
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