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ค าน า 
 
               รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมถึง
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  และน าเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 
              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ 
ปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา
ฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท าจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและ
เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 
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                    (นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

ค าชี้แจง 
 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา  เป็นการน าข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่งเช่นข้อมูลจากการสังเกตการ
สัมภาษณ์ร่องร่อยการท างานเชิงประจักษ์ฯลฯโดยน าเสนอในรูปแบบที่เน้นการเขียนให้มีความกระชับชัดเจนและสื่อ
ความหมายได้เข้าใจง่ายรวมทั้งการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาท้ังในด้าน
จุดเด่นจุดควรพัฒนาแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
        รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาใช้เป็นกรอบในการพัฒนางานในรอบปีการศึกษา
ถัดไปเพราะเป็นเอกสารที่มีข้อมูลแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาเช่นด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด้านกระบวนการบริหารจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีความโดดเด่น
ภาคภูมิใจเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาจะแสดงถึงการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
และยังเป็นเอกสารส าคัญที่ต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลฐานในการจัดระบบการนิเทศการศึกษา ระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน ท้ายสุดต้นสังกัดก็ต้องรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของแต่ละสถานศึกษา น าส่งส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ต่อไป 
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นิยามศัพท์ 
 
 
          เด็ก หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  และชั้นอนุบาลปีที่ 3 
          ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          นักเรียน หมายถึง เด็กและผู้เรียน ซึ่งค านี้จะปรากฏในข้อความเฉพาะทางการศึกษา ได้แก่ งานกิจการนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน  กระเป๋านักเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  เสื้อผ้านักเรียน ฯลฯ 
        โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
        สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยทั่วไป ซึ่งค านี้จะปรากฏในข้อความเฉพาะทางการศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หลักสูตร 
สถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ 
        ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง ผลการประเมินเด็ก ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนที่อยู่ในช่วงของระดับดี หรือ
ระดับ “ดี” ขึ้นไป (มาตรวัดค่า 4 ระดับ) และระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป (มาตรวัดค่า 5 ระดับ) 
        ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเด็ก ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนในภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไป  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ที่อยู่หมู่  3  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ 055 – 697369  โทรสาร 055 – 697057   เว็บไซต์ http://www.Sriin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด  634  คน  และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  38  คน มีเนื้อที่
ทั้งหมด  37 ไร่  6 ตารางวา  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ได้ด าเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังกล่าว โดยบรรลุผล ดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                        
มาตราฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ        
               เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็ก ระดับปฐมวัย 
37 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จัดกิจกรรมการออกก าลังกายช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ คุณภาพเด็กด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  และได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และจาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายรามค าแหง รวมถึงกิจกรรมล้างมือก่อนและ
หลังจากการ  เข้าห้องน้ า ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการเล่น กิจกรรมแปรงฟัน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย และมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย คุณภาพเด็กด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย  ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย  มี
พัฒนาการด้าน สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน ระดับปฐมวัยทุกคนสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเอง สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี 
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการ ส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับ  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม  ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
                                                                                                                                                                        
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา         ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ   
              โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  มีหลักสูตรปฐมวัยที่ ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม ความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย        
พุธศักราช2560 กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามพุธศักราช 2560 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรม ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ได้ส่ง
บุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้
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โรงเรียนมีครูเพียงพอ ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนา คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนใน
ระดับปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการ 
 
จัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะ 
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
                                                                                                                                                    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ            
                ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จาก ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อ 
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งผล  มีการจัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านตาขุน มีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนมีการ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนด มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี สถานศกึษาก าหนด ได้มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่าง ต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมี ระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3 ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ / ที่ตั้ง 
 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ที่อยู่หมู่  3   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ 055 – 697369  โทรสาร 055 – 697057   เว็บไซต์ http://www.Sriin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อท่ี  37 ไร่  6 ตารางวา   
1.2 เขตบริการของโรงเรียน 
               มีเขตพ้ืนที่บริการ   เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  ประกอบด้วย 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 3 บ้านเมืองเก่า และหมู่ที่ 
10  ชุมชนวัดศรีชุม  ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนนอกเขตบริการ ที่ผู้ปกครองส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียนอีกหลายหมู่บ้าน  เช่น  หมู่ที่ 6 บ้านมนต์คีรี   หมู่ 8 บ้านเชตุพน  ต าบลเมืองเก่า นอกจากนี้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจากต าบล บ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัด สุโขทัย 
1.3 ประชากร 
              ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  มีครัวเรือน จ านวน 2,454 ครัวเรือน 
ประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ  7,439 คน 
1.4 ลักษณะชุมชน 
              สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะคล้ายชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ 7,439 คน  2,454 
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ด้านทิศเหนือของโรงเรียนและทิศตะวันตกและทิศใต้ มีอาณาเขตติด
กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ด้านทิศตะวันออกติดกับชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    ท านา  
ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  
ประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา   อาชีพหลัก  คือ  ท านา  
ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  35,000 
บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 
1.5 สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
           1) เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ 13,817 ตารางกิโลเมตร 
           2) ประชากรทั้งหมด   7,439  คน 
 - ชาย (ร้อยละ47.53)   3,536  คน 
 - หญิง (ร้อยละ 52.47)   3,903 คน 
         3) จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  2,454 ครัวเรือน 
         
        4) การปกครองและการบริหาร 
 - หมู่บ้าน    2 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  1 แห่ง 
 - เทศบาล    1 แห่ง 
         5) ศาสนสถาน (วัด)           4  แห่ง 
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2. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 
 
ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 2 6 10 16 
อนุบาลปีที่ 3 12 9 21 

รวม 18 19 39 
 
3.  ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร 
ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 51 28 
ครูประจ าการ 6 23  20 9 47 25 
ครูอัตราจ้าง 2 2 - 3 1 32 6 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 33 1 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก - 1 - 1 - 46 6 
นักการ/ภารโรง 2 1 3 - - 30 3 
พนักงานบริการ - 1 1 - - 50 6 
รวม 10 30 4 25 11 41.28 10.74 
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8. ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
          8.1 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
                ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ระดับชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สน
าม

กีฬ
า 

ห้อ
งป

ระ
ชุม

 

ห้อ
งด

นต
รีไ

ทย
 

ห้อ
งด

นต
รีส

าก
ล 

ห้อ
งส

ภา
นัก

เรีย
น 

ห้อ
งว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 

ห้อ
งค

อม
พิว

เต
อร

์ 

สห
กร

ณ์ร
้าน

ค้า
 

ห้อ
งจ

ริย
ธร

รม
 

ห้อ
งส

มุด
 

สน
าม

เด
็กเ

ล่น
 

อ.2                       
อ.3                       

คิดเป็น
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                 
      8.2 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ระดับชั้น 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

วัด
ตร

ะพั
งท

อง
 

วัด
พร

ะพ
าย

หล
วง

 

วัด
ศร

ีชุม
 

ตล
าด

สด
 

พิพิ
ธภ

ัณฑ์
 

อุท
ยา

นป
ระ

วิต
ิศา

สต
ร์ 

โร
งพ

ยา
บา

ลช
ุมช

น 

ผัก
ปล

อด
สา

รพิ
ษ 

ร้า
นส

ังค
โล

ก 

อื่น
ๆ 

สน
าม

เด
็กเ

ล่น
 

อ.2                       
อ.3                       

คิดเป็น
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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8.3 ข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   ตารางแสดงผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิชาชีพและบริการ 

ระดับชั้น 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิชาชีพและบริการ 

ผักปลอดสารพิษ สังคโลก พิมพ์พระเครื่อง การเขียนลายสือไทย 
อ.2         
อ.3         

คิดเป็น
ร้อยละ 

100 100 100 100 

 
9. ข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 
             ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 

 
ประเภทงบประมาณ 

ประมาณการรายรับ 
ปีการศึกษา 2562 

1. เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) - 
1.1 รายหัว 1,700 
1.2 ค่าหนังสือเรียน - 
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 100 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
1.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานยากจน - 
2. เงินนอกงบประมาณ - 
3. เงินคงเหลือยกมา - 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
 
10. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสาม และข้อเสนอแนะ 
        10.1  ผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ตารางสรุปผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใ

ช้ 
ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย      
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อ ไป     
มาตรฐานที่6  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา     

   
 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
  

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา    

    
  

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   
 

 
 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ   

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก  สมศ. เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                      จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
          1)  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ได้ออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมละค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ตั้งใจเรียน  เป็นเด็กดีของโรงเรียนมีความสุภาพ  นอบน้อมโอบอ้อมอารี  ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และรักความเป็นไทย  และยึดมั่น
ในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีเอกลักษณ์ เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ”  มีอัตลักษณ์ “มีมารยาทดี  วจีไพเราะ มีจิตแบ่งปัน”  
และสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนมีฐานะยากจน  จัดให้มีการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยร่วมกิจกรรม
พิมพ์พระเครื่องเขียนลายสังคโลกและทาสีตัวไม้ 
           2)   สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสร้างการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมี 
ความสามารถในการบริหารงานตามบาทบาทหน้าที่ทั้ง 4 งานหลัก  ตามแนวทางของการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษา  สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบของกฎหมายก าหนด  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ประสบการณ์หลากหลายมีส่วนร่วมในการบริหาร  จนส่งผลให้สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงามเป็นระเบียบ  ถูกสุขลักษณะปลอดภัย 

3) สถานศึกษามีครูครบชั้น  ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนด  ได้รับการ 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบสม่ าเสมอ  ครูส่วนใหญ่
สามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล  น าข้อมูล 
มาวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามพัฒนาการของแต่ละคน  มีการจัดบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอน  มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม
พัฒนาผู้เรียน  มีการท าวิจัยในชั้นเรียน  สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
           1)  ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ 
และการคิดแบบองค์รวม  และไม่มีนิสัยรักการอ่าน  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับต่ ากว่าดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และไม่มีพัฒนาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          2)  สถานศึกษามีการจัดหา  ผลิต  และส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพยังไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ชัดเจนเท่าที่ควร    
           3)  ครูบางส่วนไม่มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลไปใช้สอนซ่อมเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียน และการน าสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่มากเท่าที่ควร 
           4)  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่เหมือนกันทุกปี 

8 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
10.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
              1)  ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิดสังเคราะห์โดยการส่งเสริมการ 
 
อ่านแล้วคิด  สนใจหนังสือทุกชนิด แผนผังความคิด  ฝึกตั้งค าถาม  ส่งเสริมโดยการสร้างแรงจูงใจ  ให้รางวัล  ยกย่อง  
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ ฝึกให้เป็นคนมีนิสัยชอบถามหาสิ่งใหม่  ศึกษาสะสมข้อมูล  เชื่อมโยงเหตุผล  ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการคิดทุกลักษณะอย่างสม่ าเสมอ  ใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากหาความรู้  จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความอยากรู้ใช้
ค าถามยั่วยุ  ท้าทายให้คิดและจินตนาการ  จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การจัดกิจกรรม  
โครงงาน  การทดลอง  การวาดภาพศิลปะ  การเขียนเรียงความ  ท าหนังสือเล่มเล็ก  ใช้ระยะเวลา  1  ปี 

  2)  สถานศึกษาควรออกข้อทดสอบแบบฝึกคิดวิเคราะห์  แบบอัตนัยมากกว่าปรนัย   
เพ่ือส่งเสริมและฝึกทักษะด้านการคิดให้กับผู้เรียน  ระยะเวลา 1 ป ี
         2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
             1)  สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ 
สื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหา  สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  เช่น กระบวนการแก้ปัญหา  การเรียนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  ใช้เวลา 1 ปี 
              2)  สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ  โดยเน้นการท างาน 
ของกระบวนการวัดผลการเรียนรู้  กระบวนการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนางานบริหารทั่วไปให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเน้น
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และมีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์แบบทดสอบ  และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู  ให้สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องบังเกิดสัมฤทธิผล  และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วม  และใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น  ระยะเวลา  1 ปี 

2)  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน าผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้มา
วิเคราะห์และน าไปใช้ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้  จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดใน
แต่ละสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าร้อยละ  50 วิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ทราบสาเหตุที่ท าให้ผลการทดสอบต่ า
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระยะเวลา 1 ปี 

3)  สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน  ศึกษาวิเคราะห์สภาพจริงด้านจุดเด่น  
 จุดควรพัฒนา  โอกาส  และข้อจ ากัดของสถานศึกษา  น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพที่ตรงกับ

สภาพจริง เช่น วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  และการบริหารจัดการ  รวมทั้ง
การการน าผลการทดสอบระดับชาติ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ แล้วร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้นโดยค าสึงถึงความพร้อมและศักยภาพของครูผู้เรียนและสถานศึกษาแต่ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ระยะเวลา 1 ปี 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
๑.๗ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
พัฒนาการ 
(ด้าน) 

จ านวนเด็ก 
ปฐมวัย 

ระดับพัฒนาการ 
๓ (คน) ร้อยละ ๒ (คน) ร้อยละ ๑ (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ร่างกาย ๑6 13 ๘๑.๒๕ 2 ๑๒.๕0 ๑ ๖.๒๕  
อารมณ์-จิตใจ ๑6 13 ๘๑.๒๕ 3 ๑๘,๗๕ - -  
สังคม ๑6 14 ๘๗.๕๐ 2 ๑๒.๕๐ - -  
สติปัญญา ๑6 12 75.๐๐ 2 ๑๒.๕๐ 1 ๖.๒๕  
 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย ๑6 13 2 ๑ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๑6 13 3 - 
ด้านสังคม ๑6 14 2 - 
ด้านสติปัญญา ๑6 11 2 1 
เฉลี่ยร้อยละ 81.25 14.๐๐ 6.25 
จุดเด่น 

จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็กแล้วนั้นผลปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 81.25อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 14 
จุดที่ควรพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กแล้วนั้นผลปรากฏว่า 
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเด็กท่ีควรพัฒนามีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

เข้าถึงตัวเด็กให้มากท่ีสุด โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมมือกับผู้ปกครองของเด็ก  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สื่อการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และโครงงาน และกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเข้ามาช่วยเสริม รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความต้องการช่วยเหลือ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องการการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

   
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
 
พัฒนาการ 
(ด้าน) 

จ านวนเด็ก 
ปฐมวัย 

ระดับพัฒนาการ 
๓ (คน) ร้อยละ ๒ (คน) ร้อยละ ๑ (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ร่างกาย 21 18 ๘๕.๗๑ 2 ๙.๕๒ ๑ 4.76  
อารมณ์-จิตใจ 21 1๙ ๙๐.๔๗ 2 ๙.๕๒ - -  
สังคม 21 18 ๘๑.๘๒ 3 ๑๓.๖๓ - -  
สติปัญญา 21 1๘ ๘๕.๗๑ 2 ๙.๕๒ 1 ๔.๗๖  
 
 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 21 18 2 ๑ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 21 1๙ 2 - 
ด้านสังคม 21 18 3 - 
ด้านสติปัญญา 21 1๘ 2 1 
เฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๙๒ 1๐.๕๔ ๔.๗๖ 
 
จุดเด่น 

จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กแล้วนั้นผลปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๕.๙๒ อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ    
1๐.๕๔ 
จุดที่ควรพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กแล้วนั้นผลปรากฏว่า 
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและด้านร่างกายองเด็กที่ควรพัฒนา มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

เข้าถึงตัวเด็กให้มากท่ีสุด โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมมือกับผู้ปกครองของเด็ก  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สื่อการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับวัย  
ความต้องการช่วยเหลือ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องการการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  
ฉบบัลงวนัท่ี  13  มิถุนายน  2562 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวยั ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 
1.1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดีแล 

ดูแลความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 
ระดบัยอด
เยีย่ม 

5 ระดบัยอด
เยีย่ม 

5 

      1.2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและ
แสดงออกไดเ้หมาะสมตามวยั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

      1.3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

1.4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้มีทกัษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลศิ 4 ระดับดีเลศิ 4 
       2.1 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัครอบคลุม
พฒันาการทั้ง 4 ดา้นสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ
ทอ้งถ่ิน 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       2.2 จดัครูให้ตรงตามความสามารถและเพียงพอกบัชั้นเรียน ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั
ประสบการณ์ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั
และเพียงพอ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

       2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                                                                                                           

 
ระดบัดีเลิศ 

 
4 

 
ระดบัดีเลิศ 

 
4 

       2.7 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา 
 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลศิ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
       3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้น
อยา่งสมดุลเตม็ศกัภาพ 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบติัอยา่ง มีความสุข 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

      3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมตามวยั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

       3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินมาพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์  
และพฒันาเด็ก 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 

        3.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้เด็กเป็นส าคญั 

ระดบัดีเลิศ 4 ระดบัดีเลิศ 4 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดีเลิศ.... ค่าเฉลี่ย ... 83.58...  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ...ดีเลิศ.... ค่าเฉลี่ย ....๙๐.๗....  
   ๑.๑ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
              ๑.๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายผลการประเมินอยู่ในระดับ ...ยอดเยี่ยม.... ค่าเฉลี่ย ...๙๔.๖๕... 

  ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนเด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยทุกคนมีการวางแผน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  เด็กๆได้รับการจัดประสบการณ์ครบทั้ง 6 กิจกิจรรม  มี
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม กิจกรรมแปรงฟัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา เด็กๆได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน  มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาอาหาร  กิจกรรมบัณฑิตน้อย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
จากสื่อของจริงพัฒนาทักษะทางสังคม สติปัญญา และด้านร่างกายได้ดีเยี่ยม 

 
ตารางผลการประเมินคุณภาพเด็ก 
 จากผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล จ านวน  ๓๗ คน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  

24 2 ๙ 2 - 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้   

25 10 2 - - 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม     

- 26 ๙ 2 - 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ 

- 25     10 2 - 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 ๑.๒ จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี เนื่องจากมีโครงการการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมครบทั้ง 6 
     -อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม กิจกรรมแปรง
ฟัน เด็กได้รับร้อยละ 100 
     - โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมเงินทั้งโรงเรียน) 
     -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัด
กิจกรรมการทดลองให้แก่เด็กทุกคน ร้อยละ 100      
     -การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร  
     -การประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     - บันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
๒.เด็กๆรู้จักระวังอันตรายจากการเล่น ปีนป่าย มุด 
ลอดได้ดีจากต้นไม้เล่นเครื่องเล่นสนาม 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การกล้าแสดงออกมีภาวะผู้น าได้ 
- ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตนเองในปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันในโรงเรียน 
-สนามเด็กเล่นร้อนเกินไปและเสียงอันตรายเนื่องจาก
เครื่องเล่นบางชนิดช ารุด 

  
          แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

       - โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา 
                 - กิจกรรมหนูน้อยคู่คุณธรรม 
                 - กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
                 - กิจกรรมหนูรักการอ่าน 
                - กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 

       - กิจกรรมขยับกายสบายอุรา 
๑.๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่ดีและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ...ยอดเยี่ยม.... ค่าเฉลี่ย ....๙๒.๒๐.... 

๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย  ยอมรับ 

และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  
 ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย  
ยอมรับ  และพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าพูด จากการจัดโครงการ กิจกรรมครบทั้ง 
๔ ด้าน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น 
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัด
กิจกรรมการทดลองให้แก่เด็กทุกคน ร้อยละ 100 
   -โครงการออมทรัพย์ ร้อยละ  ๑๐๐ 
  -การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร  
  -การประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  - โครงงานบัวบาน 
  -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  -กิจกรรรมหน้าเสาธง 
  -การท างาน การทดลอง การเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม 

-.ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เด็กๆจะมีอารมณ์ 
ที่อ่อนไหวง่าย มักจะเล่นกับคนใดคนหนึ่ง เดี่ยวพอใจ
เดี่ยวไม่พอใจ มีการฟ้องตลอดเวลา 
-จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก  
-จัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

  
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 ๑.ปลูกฝังให้เด็กๆรักกัน ใช้นิทานคุณธรรมสอนเสริมในการจัดประสบการณ์  จัดกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงให้เล่น
ร่วมกันให้มากข้ึน ให้ค าแนะน า ช าชมเชยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักร่วมมือกันกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
  ๒. ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ให้ความใกล้ชิดและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง   
          ๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างบุคลากรด้วยกันในการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

๕.จัดหาครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก
ปฐมวัยจากโครงการ English for all 
๑.๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ...ดีเลิศ.... ค่าเฉลี่ย ....๘๗.๙.... 

 ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เดก็ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่นการไหว้ การยิ้ม  ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยใน
ตนเอง จาก 
    -การประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    -การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -การประเมินภายในของสถานศึกษา 
    -ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๒.ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
    -โครงการออมทรัพย์ ร้อยละ๑๐๐ 
    -กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
    -แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
    

๑.เด็กมีพ้ืนฐานการใช้ชีวิตที่ต่างกัน บางคน
จะช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ ต้องคอยบอก
หรือชี้แนะ จะมีปัญหาต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งการเรียน การเล่น และการช่วยเหลือ
ตนเอง 
 
 

  
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 เนื่องด้วยเด็กมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้นานกว่าปกติ ครูจะใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์สอน
ให้เด็กในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม มารยาท  ประเพณีวัฒนธรรมที่ควรปฏิบัติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ดูตัวอย่าง
ของเด็กๆที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฝึกให้มีสมาธิมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่นคลิปวีดีโอของเด็กญี่ปุ่น  
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

     ๑.๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ สามารถสื่อสารได้ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ...ดีเลิศ.... ค่าเฉลี่ย ....๘๘.๐๗... 

๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา 

ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
จินตนาการ เช่น ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และใช้เทคโนโลยี เช่น แวน่ขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและ
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
๒.เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
จินตนาการ จากโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
 

๑.เนื่องจากปัจจุบันเด็กจะอยู่กับโทรศัพท์
แท็บเล็ตมากเกินไป ท าให้เด็กมีสมาธิต่อการ
จัดกิจกรรมน้อยลง ความจ าก็จะสั้นและ
ประกอบกับพ้ืนฐานการรับรู้ของเด็ก
แตกต่างกัน จึงมีปัญหาต่อการพัฒนาทักษะ
ทางด้านสติปัญญา  
๒.จากการจัดกิจกรรมการทดลอง  โครงการ
กิจกรรมที่ต้องใช้ขั้นตอนการปฏิบัติและลง
มือท าการแก้ปัญหา การใช้การตัดสินใจ เด็ก
มักจะให้ความสนใจและตื่นเต้นได้ไม่นาน 
พอหมดกิจกรรมครูซักถามมักจะนิ่งไม่ค่อย
ตอบ ไม่พูด เด็กตอบได้ก็ตอบ เด็กที่ฟังอย่าง
เดียวก็จะสรุปไม่ได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่
เพราะไม่พูด 
 
 

  
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์ แท็บเล็ต ครูให้หนังสือนิทานให้เด็กๆไปหัดเล่าให้ทีบ้านฟัง 
หลังจากฟังคุณครูเล่าให้ฟังซ้ าๆ ให้ค าชมเชย รางวัลแก่เด็กๆ  ครูฝึกกระบวนการหลายๆครั้งอย่างช้า ๆ ทบทวน ฝึกให้เด็ก
เล่าตามความเข้าใจบันทึกลงในกิจกรรมทุกครั้ง และให้ผู้ปกครองช่วยถามหลังจากเสร็จกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ:ผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดีเลิศ...ค่าเฉลี่ย ..๘๖.๒๖.... 
     ๒.๑ มีหลักฐานครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ตามบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน และได้มีการตรวจสอบ ประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้  มีครูครบทุกชั้นทุกห้องเรียนครูมีความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้น าการจัดประสบการณ์และถ่ายทอดได้ดี มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และน าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบการจัดประสบการณ์เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปองครูครบทุกคน  ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ มีความสะอาดและ
ปลอดภัย โรงเรียนให้การสนับสนุนให้มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่เด็ก ได้ลงมือท าจริง  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  -  - - - 

 2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -  - - - 

3)  ส่งเสริมให้ครูมีความช านาญด้านการจัดประสบการณ์  - -  - - 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ  

- - -  - 

5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  

- -  - - 

 6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

-  - - - 

   ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชปี   
2๕๖๐  ออกแบบการเรียนที่เตรียมความพร้อมไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนท้องถิ่น 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑..สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร 
การจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชปี 2๕๖๐ และออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัย 
   -ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชปี 2๕๖๐  ที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
   -จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๖ หน่วยการเรียนรู้ พร้อม
กับจัดกิจกรรมวันส าคัญโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้ครอบคลุม 
ทั้ง ๔ ด้านให้แก่ผู้เรียน 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
   -โครงการผลิตสื่อ 
   -โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
๒.เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
สอดคล้องกับชีวิตของครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
    - จัดกิจกรรมครบทั้ง ๖กิจกรรม โครงการต่างๆส่งส่งเสริมพัฒนาการก
ทั้ง ๔ ด้านตามแผนปฏิบัติการและตามชุมชนที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย 
     -โครงงานบัวบาน      
     -กิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมร่วมกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัยของ
เด็กมากยิ่งข้ึน  
-ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    
   ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยที่เพียงพอกับชั้นเรียน 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  .  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.ครูมีความเหมาะกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครู 
ที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยที่เพียงพอกับชั้นเรียน 
     -มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน ๒ คนเพียงพอกับ 
ชั้นเรียน  
     -มีจบเอกปฐมวัย ๑ คนและเป็นครูที่ผ่านการอบรม 
และเป็นผู้มีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  
อีก ๑ คน 
 

1. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็น
ระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. จัดท ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
4.ให้ครูเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
การใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 
 

  
     ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
   ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ 
จัดกิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   -วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
   -ใช้แผนการจัดประสบการณ์ของสมเด็จพระเทพฯมาปรับใช้
กับความเหมาะสม 
    -ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร 
    -ประเมินพัฒนาการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -ใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๑.ครูจัดเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
    -มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
    -มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    -มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัวตามโครงการสาร
สัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
    -ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. จัดท ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพียงพอ และปลอดภัย 

๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการ 

เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ปีนป่าย มุด ลอด สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ให้แก่เด็กปฐมวัย   
     -สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย  มีมุม
ต่างๆเพียงพอกับเด็ก เช่นมุมหนังสือนิทาน มุมบ้าน มุมหมอ 
มุมบล็อก มุมพลาสติก  มุมกิจกรรมสร้างสรรค์ฯลฯ 
     -สื่อภายนอกห้องเรียนมีห้องศูนย์สื่อปฐมวัย ซึ่งมีสื่อการ
จัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ห้องสะอาด  กว้าง ปลอดภัย 
     -สื่อจากธรรมชาติคือต้นไทร เด็กๆ ได้เล่น ปีนป่าย มุด 
ลอด โดยมีครูคอยควบคุมการเล่น 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนให้
มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
-ครูควรมีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 
   

  
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

        -ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม จัดท าที่เล่นน้ าและทราย  ปรึกษาผู้อ านวยการ
ด าเนินการก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการ 
           ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
        ๑.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า   
          ๒)  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  และ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  ในระดับปฐมวัย 
 ๓)  แผนการจัดประสบการณ์ 3๖ หน่วยการเรียนรู้
และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 

-จัดหาสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน 
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           ๔)  แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนา
งานของครู 
 ๕)  บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรม
สัมมนา, ศึกษาดูงาน ของครู                 
 ๖)  สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ  
 ๗ )  แหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอก
ห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/ บ่อน้ า/ บ่อทราย/ 
สวนหย่อม/ บริเวณภายในโรงเรียน  
          ๘)  เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
 ๙)  กระบวนการที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
         ๑๐)  รายงานวิจัยในชัน้เรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 
 
 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 ใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแทน  เคลื่อนไหวร่างกายนอกห้องเรียน ในระห้องเรียนจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
เวลาใช้เพลงเกม ก็จะงดใช้สื่อเทคโนโลยี ครูเป็นผู้จัดกิจกรรม ใช้เสียงจากอุปกรณ์ที่มี 
           ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
   ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ด าเนินการตามแผน และมีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์  ประเมินประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเองประจ าปี น าผลไปพัฒนาและปรับปรุง ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑.ระดับปฐมวัยมีการก าหนดมาตรฐานปฐมวัย 
๒.ตั้งค่าเป้าหมายการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  
๓.มีอัตลักษณท์ี่สถานศึกษาก าหนด ด าเนินการตามแผน  
๔.มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
๕.ประเมินประกันคุณภาพภายใน 
๖. มีการประเมินตนเองประจ าปี ใช้เครื่องมือในการเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
ในรูปแบบ SAR  

. การด าเนินกิจกรรม การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ  เป็นไปได้ยากเนื่องจากเกิด
ปัญหาจากโรค โควิด-1๙ จึงด าเนินการตาม
แผนงานตามโครงการกิจกรรมไม่บรรลุผล ไม่
สามารถด าเนินการได้ 

23 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

๗.น าผลไปพัฒนาและปรับปรุง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเอง : ระดับ ดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

 

1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

-  - - - 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

-  - - - 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

- -  - - 

4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

-  - - - 

 
   ๓.๑.๑ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

3.1.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมุ่งเน้น
ความส าคัญของการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ควบคู่
คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือท า ปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกท้ังมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดังนี้  

ด้านร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ ทั้งกล้ามเนื้อ 
ใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย  กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ 
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แบ่งปันมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา  
ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยใน 

ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   
 ด้านสติปัญญา เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการสื่อสาร และมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน 

สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
      3.1.2  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนผ่านการเล่น
อย่างมีความสุขโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน 
และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้เด็กรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็กอีกด้วย 
      3.1.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ห้องเรียนมี
บรรยากาศ  แจ่มใส กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันสดใส และมีสื่อการเรียนรู้/เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก  
      3.1.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  และกิจวัตรประจ าวันของ
เด็ก ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
สอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
   เอกสารเชิงประจักษ์ 

 1)  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย   
2)  แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  
3)  ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
4)  แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนาม 

เด็กเล่น/  สนามกีฬา/ ห้องสมุด/ สวนหย่อม/ สวนสมุนไพร /บริเวณภายในโรงเรียน  
4)  แบบประเมินพัฒนาการ  
๖)  แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล/ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

  ๗) รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 
3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
๒. มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อ อุปกรณ์                      
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๑. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)    
เป็นประจ าทุกเดือน 
๒. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  
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๓. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย 
 

๓. ครูระดับปฐมวัยควรกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ   
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจะพัฒนาตนเอง 
และออกแบบในการจัดกิจกรรม ผลิตสื่อ ใช้เทคนิค
และวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย โดย
ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 
 

 
  แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 ๑.ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเป็นประจ าทุกเดือน 
           ๒.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
           ๓. พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
           ๔. ส่งเสริมกิจกรรม English For Al   
     ๓.๓ จัดบรรยากาศในหอ้งเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเทปลอดภัยมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ จัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเช่นป้านนิเทศ การดูแลต้นไม้ เก็บกวาดห้องเรียน เก็บของ
เล่น  ครูใช้สื่อเทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์
กับการเรียนรู้ของเด็ก กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ่นให้คิดและหาค าตอบเป็นต้น 
 

 ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น   จุดที่ต้องพัฒนา 

  ๑.ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัยมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์  
  ๒.จัดกิจกรรมที ่เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนเช่นป้านนิเทศ การดูแลต้นไม้ เก็บกวาดห้องเรียน เก็บของ
เล่น  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืน 
  ๓.ครูใช้สื่อเทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้
ของเด็ก กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ่นให้คิด 

1.ช่วงบ่ายอากาศร้อนแดดส่องเข้าห้องเรียน
ตอนเด็กนอน ท ากันสาดบังแดด 
-การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้และปลอดภัยของเด็กมากยิ่งข้ึน 
-จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
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แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท ากันสาดกันแดด และท าหลังคาสนามเด็กเล่น จัดท าบริเวณเครื่องเล่นน้ าทราย   
           - ครูเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ แก้ปัญหาระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล โทรศัพท์แทน คอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้ของเด็ก กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 
          ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และการพัฒนาเด็ก      
   ๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้
พัฒนาคุณภาพเด็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น : 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

         - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1)  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
4)  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 

                                     - เอกสารอ้างอิงที่ส าคัญ 
 - ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

     - บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                            
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 
 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายธรรมศักดิ์  สายฤทธิ์ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

 
 
 
 

                                        ลงชื่อ 
( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
ที ่     / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
ปีการศึกษา 2562 

 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกัน
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียน บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค         ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุชาติ  อยู่สถิต                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา        กรรมการ 
1.3 นายด าเนิน  น้อยถึง                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา        กรรมการ 
1.4 นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.5 นายธรรมศักดิ์  สายฤทธิ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
1.6 นายสมจิตร  พุ่มพรม   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

            มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ       ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวทิพวรรณ โอศาสตร์    ครูพี่เลี้ยงเด็ก                 กรรมการ 
2.3 นางสาววัชราภรณ์  อ่ิมหน า           ครูจ้างสอน               กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายสุชาติ  อยู่สถิตย์                ครูช านาญการพิเศษ                         ประธานกรรมการ 
3.2 นายด าเนิน  น้อยถึง                 ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.3 นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง       ครูช านาญการพิเศษ                                 กรรมการ 
3.4 นางวรรณพร  เกตุคง               ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.5 นางธรรศญา   เรืองเดช            ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.6  นางนันทวัน  พันปี                  ครูช านาญการ                                         กรรมการ  
3.7 นายสรพงษ์  ด าดี                      ครูช านาญการ                                        กรรมการ 
3.8 นางนันทิชา  หมู่โยธา               ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ  
3.9  นางรัดดา  ชูมา                        ครูช านาญการพิเศษ                                กรรมการ 
3.10 นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น              ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
             4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย  8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

6. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562  ประกอบด้วย 
              4.1 นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค         ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
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4.2 นายสมจิตร  พุ่มพรม               ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
4.3 นายศิริรัตน์  โพธิ์เรือง              ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
4.4 นางธรรศญา  เรืองเดช             ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
4.5 นางนันทวัน  พันปี                   ครูช านาญการ          กรรมการ 
4.6 นางนันทิชา  หมู่โยธา               ครูช านาญการ                 กรรมการ 
4.7 นางรัดดา  ชูมา                          ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ  
4.8 นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ   ครูช านาญการ                          กรรมการ 

              4.8. นางสาววรญัญา  นันชม            ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
              4.9 
              4.10 
              4.11 นางสาวชไมพร  เกิดช้ า              ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
              4.12 นางสาววัชราภรณ์  อ่ิมหน า       ครูจ้างสอน                              กรรมการ 

4.13 นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น                ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและ
เลขานุการ 

 
          มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตาม
สภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2562 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                                                ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
                                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  
ที่   67  / 2562 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ                                    
2. นายสมจิตร  พุ่มพรม              ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
3. นายสุชาติ  อยู่สถิตย์               ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
4.นายด าเนิน  น้อยถึง                 ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
5.  นางศิริรัตน์  โพธิ์เรือง           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ                                                               
6.  นางธรรศญา  เรืองเดช          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ                                                             
7. นางรัดดา  ชูมา                       ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
8. นางธัญลักษ ์ สอนโต                     ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
8.  นางสาววรรณพร  เกตุคง      ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
9. นางสาววรัญญา  นันชม          ต าแน่งครูผู้ช่วย                                       กรรมการ 
10. นางสาวชไมพร  เกิดช้ า          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
10. นางสาววัชราภรณ์  อ่ิมหน า  ครูจ้างสอน                                              กรรมการ 
11. นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ     ต าแหน่ง ครูช านาญกา                          กรรมการ                                                              
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12.  
13.  
14. 

             15.  นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการและ 
เลขานุการ 

16. นางนันทวัน  พันปี                 ต าแหน่งครูช านาญการ                                   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562                                                                                     
                                                     
                                    สั่ง  ณ วันที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

                                              ลงชื่อ 
                                                                ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"   
ที่       / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2554 ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค     ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ                              
2. นายสมจิตร  พุ่มพรม          ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                        รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล  ต าแหน่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
4. นายสุชาติ  อยู่สถิตย์           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
5.  นายด าเนิน  น้อยถึง           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
6.  นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น         ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

       ประกาศ  ณ  วันที่ 25 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562       

 

                              ลงชื่อ ...................................................  

                                                    ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"         
 

                                                    26   มีนาคม   2563 
เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน  นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ด้วย โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  อ าเภอ  เมือง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน 
ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   โดยมีบทบาท
หน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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ประกาศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
          โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 
2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรี
อินทราทิตย์" เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา    ลงวันที่  30  พฤษภาคม  256 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ในการประชุม ครั้งที่   1   เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  256 
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา                            

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
           ประกาศ ณ วันที่   16  กรกฎาคม  2561 

 
     ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2561 

------------------------ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
1.2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 
1.3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
1.4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

             1.5ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น 
2.2สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

              2.3สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
2.4สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ

สถานศึกษา 
2.5สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
2.6สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.7ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
           3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
           3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที เหมาะสมตามวัย 
           3.4 ครูจัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง แบบมีส่วนร่วม 
           3.5 ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์  และพัฒนาเด็ก 
           3.6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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ประกาศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                                                                                              

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2561 
.................................................. 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม
พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม  2561 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 20  กรกฎาคม  2561 
 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ฉบับลงวันที่  20  กรกฎาคม  2561 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
5) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
       1)หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       2)สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       3)สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        4)สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอตามบริบทของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        5)สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

6)สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ 
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                                                                                                           

 
ระดับดีเลิศ 

 
4 

 
ระดับดีเลิศ 

 
4 

           7)ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
       1)ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       2)ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่าง มีความสุข 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

      3)ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

41 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
เชิง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย 
       4)ครูจัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        5)ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์  และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        6)ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

 
 
เกณฑ์การแปรค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ช่วงความถี่ (ร้อยละ) ความหมาย 
5 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
4 80-90 ดีเลิศ 
3 70-80 ดี 
2 60-50 ปานกลาง 
1 ต่ ากว่า 50 ก าลังพัฒนา 
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