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ค าน า  

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพภายใน  3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
 โรงเรียนบ้านโป่งแคขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแคทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโป่งแคให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
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ข 

 

                                  สารบัญ 
 

เร่ือง แหน้า 
ค าน า 
สารบัญ 

ก 
ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผลการประเมินตนเอง                                                                                     

1 
10 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 10 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 10 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 12 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 14 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 16 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 18 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภาคผนวก                                                                                                                            

19 
21 

 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านโป่งแค ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญอื่น 
 ภาพถ่าย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   
 โรงเรียนบ้านโป่งแค ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  :  ดี 
2. หลักฐานสนับสนุน : โรงเรียนบ้านโป่งแค  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

และช้ันอนุบาลปีท่ี 3 รวม 8 คน ครูผู้สอน 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2562 มีบุคลากรท้ังหมด 9 คน มีนักเรียนท้ังหมด 45 คน   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ  มีผล
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้    

มาตรฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
 จุดเด่น 
           1)  ด้านคุณภาพของเด็ก มีพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา                             
         2)  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
           3)  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล สร้างโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา  
           1)  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
         2) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย ท้ังภายในและนอกห้องเรียน             

 3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 4) มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 5) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 6) จัดให้ครูมีเพียงพอกับช้ันเรียน 

แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
       1)  โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
      2)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
           3)  โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย 
           4)  โครงการประกันคุณภาพระดับปฐมวัย  
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ง 
 

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนบ้านโป่งแค ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ดี 
2. หลักฐานสนับสนุน : โรงเรียนบ้านโป่งแค  จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 37 คน ครูผู้สอน 6 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของ
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรท้ังหมด 9 คน มีนักเรียนท้ังหมด 45 คน   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอื่นๆ  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้    

มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
จุดเด่น 
           1) เน้นทักษะในการอ่านออก เขียนได้ และการคิดค านวณ 
         2) เน้นทักษะการท างานร่วมกัน 
           3) มุ่งเน้นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
 4)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
           1) ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข         

 2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
           3) ส่งเสริมบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1) การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
2) การจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณให้กับนักเรียน เปรียบเทียบความก้าวหน้า และการ

พัฒนาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
3) มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 
  ช่ือ  โรงเรียนบ้านโป่งแค   ต้ังอยู่เลขท่ี   - หมู่ท่ี 7     ต าบลไกรนอก   อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย    
รหัสไปรษณีย์   64170    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 
ระดับท่ีเปิดสอน ช้ันอนุบาล 2 –  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เนื้อที่  จ านวน 22 ไร่ 42.6 ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแค รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ   2    หมู่บ้าน  ดังนี้ 
    (1)  หมู่บ้านโป่งแค หมู่ท่ี  7      ต าบลไกรนอก    อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัสุโขทัย 
    (2)  หมู่บ้านวังไผ่สูง     หมู่ท่ี  8      ต าบลไกรนอก    อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัสุโขทัย 
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ ช่ือ -  นายทองใบ   นามสกุล  สุกมาก ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแค 
 โทรศัพท์ :  ๐๘๑๖๐๔๑๐๐๒ 
 e-mail :  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 
 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี  ๒๘ มีนาคม  พ.ศ.2562  จนถึงปัจจุบัน  
 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครู    พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปีการศึกษา
2562 

1 ๓ ๒ ๒ 1 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จ านวนบุคลากร ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา
2562 

๑ ๖ ๑ ๑ ๙ 
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 

ท่ี กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดาห์ 
1 บริหารการศึกษา 1 - 
2 ภาษาไทย ๒ 30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3 คณิตศาสตร์ 1 30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3 วิทยาศาสตร์ - - 
4 สังคมศึกษา - - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 
6 ศิลปะ - - 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
8 ภาษาอังกฤษ - - 
9 ประถมศึกษา - - 

10 ปฐมวัย ๓ 30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
11 แนะแนว - - 
12 เกษตร - - 
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/

บริหารธุรกิจ 
- - 

                       เฉล่ีย / รวม ๙ 30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแค ปีการศึกษา 2562 รวม  ...๔๕..คน 
          ชั้น     จ านวนห้อง จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 2 1 ๒ ๒ ๔ 
อนุบาลปีท่ี 3 1 ๓ ๑ ๔ 

รวมระดับอนุบาล 2 5 3 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 ๒ ๘ 1๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 ๒ ๓ ๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 3 2 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 ๑ ๔ 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 ๔ 1 ๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 ๔ ๓ ๗ 
รวมระดับประถม 6 16 21 37 

รวมทั้งหมด 8 ๒๑ ๒๔ ๔๕ 
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ข- 

 
 1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 

  จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า
สอบ 

นักเรียนที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย 10 7 70 
คณิตศาสตร์ 10 6 60 
วิทยาศาสตร์ 10 9 90 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 10 10 100 
ประวัติศาสตร์ 10 5 50 

สุขศึกษา 10 10 100 
ศิลปะ 10 10 100 

การงานอาชีพ 10 10 100 
ภาษาอังกฤษ 10 5 50 
หน้าท่ีพลเมือง 10 10 100 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 82.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านโป่งแค 
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                              จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า

สอบ 
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย 5 3 60 
คณิตศาสตร์ 5 4 88 
วิทยาศาสตร์ 5 4 88 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 5 5 100 
ประวัติศาสตร์ 5 5 100 

สุขศึกษา 5 5 100 
ศิลปะ 5 5 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 
ภาษาอังกฤษ 5 2 40 
หน้าท่ีพลเมือง 5 5 100 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 86.00 
 
 

     จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า
สอบ 

นักเรียนที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย 5 3 60 
คณิตศาสตร์ 5 3 60 
วิทยาศาสตร์ 5 4 80 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 5 3 60 
ประวัติศาสตร์ 5 3 60 

สุขศึกษา 5 5 100 
ศิลปะ 5 5 100 

การงานอาชีพ 5 5 100 
ภาษาอังกฤษ 5 2 40 
หน้าท่ีพลเมือง 5 5 100 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 76.00 
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  จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า
สอบ 

นักเรียนที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย 5 4 80 
คณิตศาสตร์ 5 3 60 
วิทยาศาสตร์ 5 4 80 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 5 3 60 
ประวัติศาสตร์ 5 3 60 

สุขศึกษา 5 4 80 
ศิลปะ 5 4 80 

การงานอาชีพ 5 2 40 
ภาษาอังกฤษ 5 4 80 
หน้าท่ีพลเมือง 5 2 40 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 66.00 
 
 

      จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า
สอบ 

นักเรียนที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละระดับ 3  
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 5 5 100 
คณิตศาสตร์ 5 2 40 
วิทยาศาสตร์ 5 1 20 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 5 1 20 
ประวัติศาสตร์ 5 1 20 

สุขศึกษา 5 4 80 
ศิลปะ 5 0 0.00 

การงานอาชีพ 5 1 20 
ภาษาอังกฤษ 5 2 40 
หน้าท่ีพลเมือง 5 2 40 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 38.00 
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 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนที่เข้า
สอบ 

นักเรียนที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละระดับ 3  
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 7 5 71.43 
คณิตศาสตร์ 7 2 28.57 
วิทยาศาสตร์ 7 3 42.86 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 7 1 14.29 
ประวัติศาสตร์ 7 2 28.57 

สุขศึกษา 7 4 57.14 
ศิลปะ 7 4 57.14 

การงานอาชีพ 7 2 28.57 
ภาษาอังกฤษ 7 0 0.00 
หน้าท่ีพลเมือง 7 4 57.14 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 38.57 
 
 
 

 
สรุปจ านวนคะแนนที่ได้ระดับ 3 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปี 2562 

 
 

ช้ัน ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ ประวัติ 
ศาสตร์ 

สุขศึกษา 
พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน อังกฤษ หน้าที่ฯ 

ป.1 70 60 90 100 50 100 100 100 50 100 
ป.2 60 80 80 100 100 100 100 100 40 100 
ป.3 60 60 80 60 60 100 100 100 40 100 
ป.4 80 60 80 60 60 80 80 40 80 40 
ป.5 100 40 20 20 20 80 0.00 20 40 40 
ป.6 71.43 28.57 42.86 14.29 28.57 57.14 57.14 28.57 0.00 57.14 

รวมเฉลี่ย รวมเฉลี่ยร้อยละ  64.19 
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     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 37.90 56.80 47.35  
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับ พอใช้  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

10 6 60 10 100 7 70 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  

ปีการศึกษา 2560 -  2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 

(ปี 2561-2562) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
การอ่านออกเสียง 55.00 69.91 37.90 -32.01 
การอ่านรู้เร่ือง 50.80 71.00 56.80 -14.20 

รวม 2 สมรรถนะ 52.90 70.45 47.35 25.10 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)     
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ปีการศึกษา 2562 
          จ าแนกตามรายวิชา 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.93 25.00 30.21 25.00 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 49.67 32.87 35.34 31.21 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 -  2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 41.19 54.08 12.89 54.08 43.93 -10.15 
คณิตศาสตร์ 32.92 23.33 -16.59 23.33 25.00 1.67 
วิทยาศาสตร์ 35.92 38.17 2.25 38.17 30.21 -7.96 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

28.54 40.83 12.29 40.83 25.00 -15.83 
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การเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กลุ่มสาระ 
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนะดับชาติ (NT)  
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT ) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 (รอประกาศผล) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นท่ี     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

       
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2559- 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ป ี

ผลต่าง 
(ปี 2560-2561) ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

 2561 
ด้านความสามารถภาษา 54.28 49.52 44.76 -4.76 

ด้านความสามารถค านวณ 42.85 20.95 41.90 20.95 
ด้านความสามารถเหตุผล 49.28 33.33 43.80 10.47 

รวม 3 ด้าน 48.81 34.60 43.49 8.89 
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ด้านความสามารถภาษา ด้านความสามารถค านวณ ด้านความสามารถเหตุผล

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ป2ี559 ปี2560 ปี2561
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการประเมนิตนเอง 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ภาพรวม ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ : ดี 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
ระดับคุณภาพ : ดี  

 
โรงเรียนบ้านโป่งแค มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้   

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
          ผลจากการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  
 ข้อท่ี 1 เด็กมีน้ าหนักตามเกณท์มาตรฐานจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 อยู่ในระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาได้สนับสนุนโครงการอาหารถ้วนหน้า เพิ่มปัญญาด้วยอาหารเสริม (นม) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลท่ีดี
ในโรงเรียนและน้ าด่ืมเพื่อสุขภาพ เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน   
          ข้อท่ี 2  เด็กทุกคน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์

ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ี
รับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตาม  ท่ีสถานศึกษาก าหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

 ผลจากการประเมินการแสดงอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปทีี่ 2 -3 
จากผลการประเมินการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  เด็กระดับปฐมวัย ปฏิบัติได้จ านวน 6 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี 

ข้อท่ี 2  เด็กทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
          ผลจากการประเมินด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 
          ข้อท่ี 1  เด็กท้ังหมดช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผลจากการประเมินการช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กระดับปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 ปฏิบัติได้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่
ในระดับ ดี 

ข้อท่ี 2  เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง 
 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ระดับคุณภาพดี 
          ผลจากการประเมินด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ชั้นอนุบาลปี
ที่ 2 -3  

 ข้อท่ี 1  เด็กท้ังหมดสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ผลจากการประเมินการสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจของเด็กระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 ปฏิบัติได้จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี 

 ข้อท่ี 2  เด็กทุกคนมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น   
เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโป่งแค คือ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ดังนี้ 

   1. มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  
   ๒. มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส  
   ๓. ในด้านสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
   ๔. ด้านสติปัญญาสามารถคิดวิเคราะห์เป็นโดยการสืบเสาะหาความรู้   จากกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย“ประเทศไทย” โรงเรียนผ่านการประเมินรอบท่ีสอง ปีการศึกษา 2561-2563 ท่ีเน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติจริงจากการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะเด็กมีทักษะการส่ือสาร ในการคิดหาเหตุผล คิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ  ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้คล่อง กล้าคิด กล้าสงสัยและมีทักษะในการแสวงค าตอบหรือได้มาซึ่ง
ค าตอบได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีร่างกายท่ีเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก

ส่วนสูงตามเกณฑ์  
- มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย 

อารมณ์- จิตใจ สังคม สติปัญญา  
- รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
- เด็กมีความกล้าแสดงออก  

- ปลูกฝ่ังเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร การล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม 

- ปลูกฝ่ังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

 
 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 แผนพัฒนา การผลิตส่ือและจัดหาส่ือนวัตกรรมอย่างหลากหลาย ให้เพียงพอกับนักเรียนและการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากส่ือและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี  
  
   โรงเรียนบ้านบ้านโป่งแค ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕60 มี
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะครูผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  และหลักสูตรได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน  ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 จากคณะครู ชุมชนและผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร  

โรงเรียนบ้านโป่งแค มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีครูครบช้ันเรียน และผ่านการ
การอบรมด้านการปฐมวัย ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา และน าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนครูมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีกับเด็กทุกคน  
 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการได้รับการพัฒนาพัฒนา
ตามระบบคูปองครู  TEPE Online  และการอบรมอื่นท่ีจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  มีการนิเทศภายในเพื่อให้ค าแนะน าขวัญก าลังใจเป็นไปตามปฏิทินการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง ผลจากการพัฒนามีครูได้รับเข้ารับการอบรมครบ  100 % จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนบ้านโป่งแค  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้ มีการจัดของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า แปรงสีฟัน จัดให้มีห้องน้ า และสถานท่ีแปรงฟัน
ส าหรับเด็กอนุบาล จัดหน้าห้องให้สะอาด กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม จัดให้มีกระบะน้ า กระบะทราย  สนามเด็ก
เล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน  
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 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นส่ือในการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อ านวยความ
สะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ได้ทุกช้ันเรียน ติดต้ังคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุด
อุปกรณ์ต่อพ่วง TV LCD  มีห้องปฏิบัติการส าหรับสืบค้นงานจากอินเทอร์เน็ต จัดให้มีห้องสมุด ICT มีหนังสือและส่ือ
ต่างๆ เป็นแหล่งสนับสนุนค้นคว้าหาความรู้มีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ติดต้ัง สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณโรงเรียน โดยติดต้ังท้ังระบบ LAN  และระบบ Wifi โดยจัดท าเพจของ
โรงเรียนบ้านโป่งแค เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายข้ึน สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆได้มาก
ขึ้นส่งผลให้โรงเรียนบ้านโป่งแค มีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์อย่างเพียงพอ 
  มีระบบบริหารคุณภาพได้เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการและให้ความเห็นชอบ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย
สนับสนุนทรัพยากรและทุนเพื่อการศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กท้ัง  4 ด้าน และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีส่ิงอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือ และ

เทคโนโลยี และสารสนเทศ อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประประสบการณ์ 

- มีครูและบุคลากรปฐมวัยครบช้ันเรียน  
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาควรมีการจัดวางระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพของเด็กอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม อย่างปลอดภัย มีส่ือเครื่องเล่นสนามท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
          2. แผนการพัฒนา การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

โรงเรียนบ้านโป่งแค จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  

ครูมีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย จาก
กิจกรรมเคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง ท าท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ กิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะ  
การปัน้ ขีด เขียน ระบายสี ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน ร่างกายได้เคล่ือนไหวอย่างอิสระ 
กิจกรรมสนามเด็กเล่น BBL(Brain-Based Learning) การละเล่น เล่นกับอุปกรณ์กีฬา ได้วิ่ง กระโดด และท่ากายบริหาร 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม จากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมนั่งสมาธิ ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีจิตอาสาและกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสาและด้านความพอเพียง  การออมทรัพย์รายวัน 
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคภัยและส่ิงเสพติด กิจกรรมสืบสานรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย  กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
และวันส าคัญทางศาสนา  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา จากการจัดกิจกรรมรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากส่ือออนไลน์  การจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ฝึก กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (พัฒนา EQ)    กิจกรรมรักการอ่าน   กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  กิจกรรมเด็กดีปฐมวัยท าได้  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  และจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเพื่อให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน การสร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข จากการส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้ลงมือท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่นสวนเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องสมุด  สถานท่ีส าคัญและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ ด้วย
ตนเองจาก กิจกรรมโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมบอใบไม้กินได้ กิจกรรมต้นไผ่มหัศจรรย์และกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  20 กิจกรรม กิจกรรมนิทานคุณธรรม  กิจกรรมเด็กดีปฐมวัยท าได้ เป็นผลให้เด็ก
เรียนรู้อย่างเป็นสุข และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีป้ายนิเทศและ มุมแสดงผล
งานเด็ก มีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ใช้จัดประสบการณ์ให้องเรียน 
ครูและเด็กสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดกิจกรรมได้ทุกห้อง จัดมุมประสบการณ์ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมเกม
การศึกษา มุมร้านค้า มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี  ให้มีของเล่นและอุปกรณ์พอเพียงต่อเด็ก มีส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิด
และหาค าตอบจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ เด็กร่วมผลิตส่ือ สร้างสรรค์ มีความรักและภูมิใจในผลงานของ
ตน รักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จากกิจกรรม และกิจวัตรประจ าวัน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเช่น การตรวจผลงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน และน าผล
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การประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน และน าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก  

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และจัด
ประสบการณ์ให้อย่างเหมาะสม 

- ครูจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
 

- ซ่อมแซมเครื่องเล่นท่ีช ารุด ให้มีความปลอดภัย
กับเด็ก 

- จัดให้มีส่ือการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ
หลากหลาย 

- ควรจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เช่น
วัด ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์   

 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 แผนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มี
การติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
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ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ดี 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 

1. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
    1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโป่งแค ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านโป่งแค จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
   1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียน

คล่อง 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา  
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม

หลัก 12 ประการ  
4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                       
5) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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2. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือ
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

      การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการ
ปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมี
แนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
       จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนา
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

9) พัฒนาให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามแนวทางของการประเมิน  RT  , NT และ  O-NET 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดี  
 
1. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
    1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านโป่งแค ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกท่านอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็นคนดี เห็น
คุณค่าและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษธ์รรมชาติ และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเก่งสามารถใช้เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสุข กับการด ารงชีวิตในสังคมอยู่อย่าง
เพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองดีด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาท้ังภายนอกและภายใส
ถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
          วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
ก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา ร่วมท้ังให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรร
งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 ส่ง เสริม ให้ครู ไ ด้ จัดห้อง เรียน ท่ี เอื้ อต่อการเรียนรู้บรรยากาศดีและปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อม                 
บริเวณโรงเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศดี ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย ให้เป็นโรงเรียน น่าอยู่ น่าดู น่า
เรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของชุมชน และเป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ  ผลจากการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ส่งเสริมการมีส่วนรวม ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันและเรียนรู้อย่างมีความสุข จาก
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การให้ความรู้แก่ชุมชนจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของฝ่ายวิชาการ การร่วมกันจัดกิจกรรมในวันส าคัญ 

ต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับช้ัน ท้ังนี้เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวนักเรียน และมีส่วน
ร่วมประเมินผลงาน การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
    1.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึง
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การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

      โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) การพัฒนาโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทาง

ของการประเมิน  RT , NT และ O-NET 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1.วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโป่งแค ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้
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ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   
  

1.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมี
วิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง   

2. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
       ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น

ตามระดับช้ัน 
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ภาคผนวก 

   
      ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

            ค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแค 
                ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญอื่น 
           ภาพถ่าย 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแค 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

---------------------------------------------- 
   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านโป่งแค จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  โรงเรียนบ้านโป่งแค จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
      ลงช่ือ  
        (นายทองใบ สุกมาก) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ ์
       รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแค 

 
ลงช่ือ  

                (นายณรงค์ศักดิ์  ทองกรณ์) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแค  

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------------------- 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ 
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแค จึงจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

โรงเรียนบ้านโป่งแค จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา ระดับปฐมวัย และ                         
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ท้ังนี้ หากมีประกาศอื่นใดท่ี
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

         ลงช่ือ 
           (นายทองใบ  สุกมาก)      

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
                                                                รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแค 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรฐานตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ดี  
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้  ร้อยละ 87.5  

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 75  

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม     ร้อยละ 75  

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา 
ความรู้ได้  

ร้อยละ 75  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี  
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  ร้อยละ 85  

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ร้อยละ 58 

2.3  ส่งเสริมใหค้รูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ร้อยละ 75  

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ร้อยละ 74 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด ประสบการณ์  ร้อยละ 71 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร้อยละ 80  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ร้อยละ 72  

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ร้อยละ 80  

3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 73  

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ร้อยละ 74  
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรฐานตัวบ่งชี้  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  ดี  
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  ดี  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา    
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ร้อยละ 70  
ร้อยละ 72  

  
ร้อยละ 69  
ร้อยละ 70  
ร้อยละ 73  
ร้อยละ 70  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 80  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี  
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 80  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 79  

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 74  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 74 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 73 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้  ร้อยละ 73  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ร้อยละ 70  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 72  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 71  

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 74  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้  ร้อยละ 72  
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  การก าหนดค่าเป้าหมาย
เป้ 

 
  

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง 

กับการประเมิน ดังนี้  
 

คะแนนที่ค านวณได้ (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

90 – 100 5 ยอดเยี่ยม 

80 –  89 4 ดีเลิศ 

70 –  79 3 ดี 

60 –  69 2 ปานกลาง 

0 –  59 1 ก าลังพัฒนา  
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านโป่งแค 
ท่ี  14 / 2563 

      เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแค 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

--------------------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านโป่งแค จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายทองใบ  สุกมาก           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา                ประธานกรรมการ 
1.2 นายณรงค์ศักดิ์  ทองกรณ์    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
1.3 นางศิริ  กระต่ายทอง          ต าแหน่ง ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 2.1 นางศิริ  กระต่ายทอง     ต าแหน่ง ครู      ประธานกรรมการ 
 2.2 นางอรทัย  มีสกุล     ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 3.1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปาริชาต  สุขแก้ว    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย      ประธานกรรมการ 
 3.2 นางอรทัย  มีสกุล                ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 2. ก ากับ ติดตาม และขอให้เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ประกอบด้วย 8 ประการ คือ 
  1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5. จัดให้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
 4.1 นายทองใบ สุกมาก           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางศิริ  กระต่ายทอง           ต าแหน่ง ครู                       กรรมการ 
 4.3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปาริชาต  สุขแก้ว       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 4.4 นางชุติกาญจน์  ทองหล่อ     ต าแหน่ง พนักงานราชการ            กรรมการ 
 4.5 นายเอกฉันท์  ฉันท์รัตน์       ต าแหน่ง พนักงานราชการ            กรรมการ 
 4.6 นางสาวกมลรัตน์  อินทบาล  ต าแหน่ง อัตราจ้าง                     กรรมการ 
 4.7 นางสาวจิรัชญา  พรหมสนธิ์  ต าแหน่ง อัตราจ้าง                     กรรมการ 
 4.8 นางอรทัย  มีสกุล           ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
 4.9 นางญาณี  บุญแจ้ง           ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน  1 เล่ม ภายในวันท่ี 10 เมษายน 
2563 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์  การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
   ส่ัง ณ วันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 ลงช่ือ 
     (นายทองใบ  สุกมาก) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ ์
                                                       รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปง่แค 
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