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ค าน า 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report)ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่าสัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน และในระดับข้ันพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ื อได้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  
 

 
 

โรงเรียนบ้านป่าสัก 
คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 

สารบัญ 
 
เร่ือง            หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                    3 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   5 

1.1 ข้อมูลทั่วไป   5 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร   6 
1.3 ข้อมูลนักเรียน   6 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   15 
2.2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   26  

ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ   41 
3.1 จุดเด่นของสถานศึกษา     
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา     
3.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                                                                                               43     
 

 

 
 
 
 

 
 
 



บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา 
 

                โรงเรียนบ้านป่าสัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
เปิดการสอนระดับ อนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จ านวน 8 ห้องเรียนจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 8 คน จ านวนนักเรียนทั้งหมดรวม 74 คนนายเกื้อกูล เครือวัลย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็ก   ผลการประเมิน ระดับ ดี  
           1. เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
              ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

2. เด็กร้อยละ 90 มีอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีขึ้นไป 
3. เด็กร้อยละ 80 มีช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมระดับดีขึ้นไป 
4. เด็กร้อยละ 80 มีการ สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ระดับดี ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารจัดการผลการประเมิน ระดับ ดี   
1. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร ระดับดขีึ้นไป 

 2. สถานศึกษามีการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนระดับดีขึ้นไป   
          3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับ ดีขึ้นไป  

4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียงระดับดขีึ้นไป  
5. สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

              การจัดประสบการณ์ระดับดีเลิศ 
6. สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับดีขึ้นไป  

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญผลการประเมิน ระดับ  ดี  
1 .ร้อยละ 100 ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
2. ร้อยละ 90 ครูผู้สอนการสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
4. ร้อยละ 75 ครูผู้สอน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

               ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน   ระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับ ดี  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 80.79 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
 2. ผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 82.22 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
              แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ 
              แนวคิดข้ันตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างาน            
          5. ผู้เรียนร้อยละ85 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  

๓ 
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         6.ผู้เรียนร้อยละ 86.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         7.ผู้เรียนร้อยละ 95.35 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
        1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.ผู้เรียนร้อยละ 93.09 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.ผู้เรียนร้อยละ 95.31 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
 3.ผู้เรียนร้อยละ 96.78 อยู่รว่มกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
           4.ผู้เรียนร้อยละ 93.06 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารจัดการผลการประเมิน ระดับดี 
         1.ผลประเมินระดับด ีโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน   
           2.ผลประเมินระดับดี โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
 3. ผลประเมินระดับดีมาก โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก 
              กลุ่มเป้าหมาย 

4 ผลประเมินระดับดีมาก โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
             ทางวิชาชีพ 
          5.ผลประเมินระดับดี โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
             อย่างมีคุณภาพ 

6 ผลประเมินระดับด ีโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
             และการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน ระดับดี 
          1. ครูผู้สอนร้อยละร้อยละ 91.66 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด 
              และคิดสร้างสรรค์ 
              โดยปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้           
          2. ครูผู้สอนร้อยละ 95.33 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือ 
              ต่อการเรียนรู้           
          3. ครูผู้สอนร้อยละ 93.20 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          4. ครูผู้สอนร้อยละ 87.62 ครมูีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน              
          5. ครูผู้สอนร้อยละ 87.91  ครูมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุง 
                การจัดการเรียนรู ้
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
                1.โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2.โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไข 
   ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
3.โครงการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
4.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม       
   ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ    

5.โครงการผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
   อย่างต่อเนื่อง 
6.ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนบ้านป่าสัก  ที่อยู่ หมู่ 5 ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 โทรศัพท์   064362 0888  E-mail: banpasak0078@gmail.com 
 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นายเกื้อกูล  เครือวัลย์ วุฒิการศึกษาค.ม.สาขาบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน  
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 โดยนายเรื่อง แก้วบังเกิด จัดซื้อท่ีดินจ านวน 6 ไร่ พร้อมด้วยอาคารชั่วคราว 1 
หลัง มอบเป็นสมบัติของทางราชการ และต่อมานายพุฒ ทรงยุติธรรม ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก เปิด
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าสัก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  สมานสามัคคี ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีแต่มี
สภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนผู้ปกครองนักเรียนต้องไปประกอบอาชีพ
รับจ้างที่อ่ืน ท าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีอายุมากแล้วไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเขต
บริการของโรงเรียนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต าบลไกรกลาง และหมู่ท่ี 7 ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย มีประชากรประมาณ 1,000  คนอาชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกรรม  และรับจ้าง (ท านา)   
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2561 

1 0 4 0 2 2 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2561 

1 0 0 6 2 0 
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3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 
2561 

2 0 2 1 0 0 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 2 20 
2.คณิตศาสตร ์ - - 
3.วิทยาศาสตร์ 2 22 
4.ภาษาไทย 1 24 
5.ภาษาอังกฤษ - - 
6.สังคมศึกษา 1 22 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 
8.ศิลปะ 0 0 
9.ปฐมวัย 1 20 

รวม 9  

 
1.3  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2562) 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  74 คน 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
อ.2 1 1 5 6 6 
อ.3 1 4 4 8 8 
รวม 2 5 9 14  
ป.1 1 8 4 12 2 
ป.2 1 2 2 4 4 
ป.3 1 4 2 6 6 
ป.4 1 8 7 15 15 
ป.5 1 11 4 15 15 
ป.6 1 5 3 8 8 
รวม 6 38 22 60  

รวมทั้งหมด 8 43 31 74  
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 3 3 3 3 3 
อ.3 3 3 3 3 3 
รวม 3 3 3 3 3 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 

 
รายวิชา(พื้นฐาน) 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 12 11 9 12 8 7 12 12 11 12 
ป.2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ป.3 6 4 4 5 6 6 6 6 6 6 

ป.4 15 7 11 13 10 14 15 15 15 15 

ป.5 15 15 8 14 15 15 15 15 15 15 

ป.6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

รวม 60 48 43 55 50 53 59 59 58 59 

ร้อยละ 
 80.00 71.66 91.66 83.33 88.33 98.33 98.33 96.66 98.33 
 89.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

11

3

4

7

15

8

9

3

4

11

8 8

12

3

5

13

14

88

3

6

10

15

8

7

3

6

14

15

8

12

3

6

15 15

8

12

3

6

15 15

8

11

3

6

15 15

8

12

3

6

15 15

8

ป . 1 ป . 2 ป . 3 ป . 4 ป . 5 ป . 6

แผน ภูมิ ผลสั มฤทธิ์ ท า งกา ร เ รี ยนแ ต่ละรายวิ ช า ในระ ดับ  3  ขึ้ น ไป
ระ ดับชั้ นประถมศึ กษา ปีที่  1  ถึ ง   ร ะ ดับชั้ นประถมศึ กษา ปีที่  6 ปี ก า รศึ กษา   2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ประวติัศาสตร์ ภาษาองักฤษ สขุศกึษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - 1 3 8 11 91.66 
ป.2 4 1  1 2 3 75.00 
ป.3 6 - 2 2 2 4 66.66 
ป.4 15 - 4 6 5 11 73.33 
ป.5 15 - 3 10 2 12 80.00 
ป.6 8 - 2 5 1 6 75.00 

รวม 60 1 12 27 20 47 78.33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

91.66

75.00
66.66

73.33 80.00
75.00

0

20

40

60

80

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

แผนภูมิผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   และเขียน  ในระดับดีขึ้น ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  

2562

ระดับชั้น

ร้อยละ
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - - 1 11 12 100 
ป.2 4 1 - - 3 3 75 
ป.3 6 - - 6 - 6 100 
ป.4 15 - - 15 - 15 100 
ป.5 15 - - 3 12 15 100 
ป.6 8 - - 3 5 8 100 

รวม 57 1 - 28 31 59 95.83 

 
 
 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

100.00

75.00

100.00 100.00 100.00 100.00

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562

ร้อยละ

ระดับชั้น

ร้อยละ

ระดับชั้น
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 4 4 8 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - 6 2 8 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 6 2 8 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 2 6 8 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 5 3 8 100 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 55.53 49.18 49.07 
คณิตศาสตร์ 31.25 33.13 32.90 
วิทยาศาสตร์ 40.53 35.68 35.55 
ภาษาอังกฤษ 32.50 36.64 34.42 
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100

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ปีการศึกษา2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ร้อยละ

ระดับ
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
      ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง  ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 60.63 55.53 - 5.1 49.07 
คณิตศาสตร์ 29.17 31.25 + 2.08 32.90 
วิทยาศาสตร์ 39.58 40.53 + 0.95 35.55 
ภาษาอังกฤษ 31.67 32.50 + 0.83 34.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.63

29.17

39.58

31.67

55.53

31.25

40.53

32.5

49.070

32.9

35.55

34.42
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาส…

ภาษาอังก…

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา2561 - 2562

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561

ร้อยละ

วิชา
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1.6 ผลการทดสอบการอ่านประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  
     1) ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 72.54 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 75.50 72.81 
รวม 2 ด้าน 74.02 70.66 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบ ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ปีการศึกษา2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ผลการอ่าน 61.37 74.02 + 12.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.02

70.66

ระดบัโรงเรียน

ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ปีการศึกษา2562
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา๒๕๖๑

ปีการศึกษา๒๕๖๒
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 ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง  
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ผลการประเมิน  :  ระดับดี  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ ดี 
กระบวนการพัฒนา 
 

  1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ระดับดีข้ึนไป 
กิจกรรมกายบริหารทุกเช้าก่อนเข้าเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ป่าสักสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เช่น  เด็กได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100 โครงการการอาหารกลางวันของโรงเรียน เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)  ทุกวัน  ร้อยละ100
เด็กออกก าลังกายทุกคน   เด็กปฐมวัยทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  จึงส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ป่าสักสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจร้อยละ 90 ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนบ้านป่าสักจัด
กิจกรรมนั่งสมาธิในห้องเรียนทุกเช้าและ นักเรียนสามารถแสดงออกทางท่าทางอารมณ์ได้เหมาะกับวัยจึง ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย 

3.คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดีขึ้นไป เช่น  เด็กระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้อย่างเหมาะสม 

4.คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ทุกคน เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากกิจกรรมเล่า
นิทานหน้าชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสัก มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม   
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ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   
ผลการด าเนินงาน 
 

     1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ระดับดี
ขึ้นไปเด็กระดับปฐมวัย 14 คน  มีน้ าหนักตามเกณฑ์จ านวน 4 คน มีน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์จ านวน 9 คน มี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 1 คน ส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 8 คน  มีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์จ านวน 6 คน กิจกรรม
กายบริหารทุกเช้าก่อนเข้าเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายร้อยละ 90 ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ป่าสักสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เช่น 

  - เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100 โครงการการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
            -  เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)  ทุกวัน  ร้อยละ100  
            -  เด็กออกก าลังกายทุกคนร้อยละ100 
            -  เด็กปฐมวัยทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุร้อยละ100 

จึงส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

   2. คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจร้อยละ 90 ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนบ้านป่าสัก
จัดกิจกรรมนั่งสมาธิในห้องเรียนทุกเช้าและ นักเรียนสามารถแสดงออกทางท่าทางอารมณ์ได้เหมาะกับวัยจึง ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมตามวัย 

   3. คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 90 ขึ้นไป   โรงเรียน
บ้านป่าสักจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน ส่งผลให้ 
เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 100 ได้อย่าง
เหมาะสม 

- เด็กปฐมวัยทุกคนมีวินัยและช่วยเหลือตนเองได้ทุกคนจากการสังเกตนักเรียนร้อยละ 100 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 ฝากสมุดบันชีเงินออมทรัพย์ทุกคน 
-    มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย สวัสดีคุณครูทุกคน 
4. คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร ร้อยละ 8o 
 -     รายงานการสังเกตเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทุกคน เด็กระดับดี
มากปฐมวัยโรงเรียน 
-     รายงานการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
-     รายงานความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จาก
กิจกรรมเล่านิทานหน้าชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสัก มีพัฒนาการด้าน



17 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม   

 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.เด็กด้านอารมณ์จิตใจร้อยละ 90 ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้   
2.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
3. คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
มีทักษะการคิดการสื่อสาร ร้อยละ 8o  
 

    
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

  1.กิจกรรมพัฒนา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  
          2.กิจกรรมพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ด ี
กระบวนการพัฒนา 
 

  1. ด้านกระบวนการจัดการบริหาร และการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสักมีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ ดี   รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น มีการท าแ ผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
วัดได้จากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักมีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2561 
            2. ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน  ระดับคุณภาพ ดี    โรงเรียนบ้านป่าสักได้มีการจัดครูที่
เหมาะสมตรงต่อชั้นเรียนในระดับดีขึ้นไปและเหมาะกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ครบทุกคนและ บรูณา
การการสอนระดับชั้น อนุบาล 2-3  โรงเรียนบ้านป่าสักได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 
            3. ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดี    โรงเรียนบ้านป่าสัก
ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลครบทุก
คน นักเรียนได้ระดับดีมาก มีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยครบทุกแผน  การออกแบบการจัดกิจกรรม
และทักษะการสังเกตได้ครบทุกคนซึ่งส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านป่าสักมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ทุก
คน  
            4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ  ระดับคุณภาพ ดี   โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียงและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มครบทุกคนมี
การจัดมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   โรงเรียนบ้านป่าสักมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  เช่น สื่อพยัญชนะไทย  สื่อพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ สื่อการนับเลข 1- 100  มุมการจัดประสบการณ์ต่างๆและภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าสักมรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



19 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

  1. ด้านกระบวนการจัดการบริหาร และการจัดการหลักสูตร 
-รายงานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- ครทู าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยครบทุกประสบการณ์ 
- รายงานผลการจัดประสบการณ์ 
- รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการหลักสูตร 

            2. ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
  -รายงานโครงการโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            3. ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                      - รายงานประชุม อบรม  สัมมนา ครูการพัฒนาตนเอง 
  -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
             4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้  
                        -รายงานท าสื่อพยัญชนะไทย  สื่อพยัญชนะภาษาอังกฤษ สื่อการนับเลข 1- 100   
                         -มุมการจัดประสบการณ์ต่างๆและภายในสถานศึกษา  

    -ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

               -  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
                         -รายงานประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 

1. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและพอเพียง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.โครงการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
กระบวนการพัฒนา 

1.ครูผู้สอนจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี   ครูการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญและมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาทิ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมเด็กทุกคนการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้ง 5 ด้าน  การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  การตรวจสุขภาพเด็กได้ในระดับดีครบทุกคน 

2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ได้ระดับดีขึ้นไป เด็กลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  และการเรียนรู้รายกลุ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง  จากการเรียนผ่านการเล่น เช่น กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน การทดลองวิทยาศาสตร์  เด็กความมีน้ าใจ 
ความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอยครบทุกคน 

       3. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยระดับดี โรงเรียน
บ้านป่าสักให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับ
เด็กปฐมวัยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในยุค
ปัจจุบัน และได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เช่น  ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส 
กว้างขวางน่าอยู่ น่าเรียน  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทุกมุม เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมของ
เล่น ฯลฯ  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

4. ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กโดยครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ได้ระดับดีขึ้นไป    โรงเรียนมีการประเมินความพร้อมของนักเรียน 
ประเมินพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก  ประจ าตัวเด็กได้ครบทุกคน   การสังเกตการ
สอบถาม การส ารวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กตามแบบประเมินของเด็กทุกคนส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักได้มีการ
ประเมินพัฒนาการ 

 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   
         ผลการด าเนินงาน   

 1. ร้อยละ  100 ครูผู้สอนจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้านการจัดการโรงเรียนมีการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ อาทิ 
                    - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมเด็กทุกคน 
                    - การประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้ง 5 ด้าน 
                    - บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
                    - บันทึกการตรวจสุขภาพเด็กได้ในระดับดีครบทุกคน 
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            2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ร้อยละ 90 เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ได้ระดับดี
ขึ้นไปเด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองร้อยละ95 และการเรียนรู้รายกลุ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กส่งเสริม
ให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง ร้อยละ95 จากการเรียนผ่านการเล่น เช่น กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน การทดลอง
วิทยาศาสตร์  เด็กความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอยครบทุกคน 

 
       3. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียนบ้านป่าสักให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรมการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กปฐมวัยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในยุคปัจจุบัน และได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เช่น 
                  - ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางน่าอยู่ น่าเรียน 
                  - มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทุกมุม เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมของเล่น ฯลฯ 
                  - มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
 
             4. ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กโดยครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

       - โรงเรียนมีการประเมินความพร้อมของนักเรียน ร้อยละ 80 
       - แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก 
      -  สมุดรายงานประจ าตัวเด็กได้ครบทุกคน 

                -   การสังเกต การสอบถาม การส ารวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมเพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กตามแบบประเมินของเด็กทุกคนส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กได้ 

 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูผู้สอนจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มี
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและมีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 

1.ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 75 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 
2.ครูผู้สอนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)  โครงการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
  2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   
มาตรฐานการศึกษาของระดับปฐมวัยโดยรวม  ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ระดับดีขึ้นไป 

จึงส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสักสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

2 .คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจร้อยละ 90 ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

3.คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดีขึ้นไป ส่งผลให้เด็กระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้อย่างเหมาะสม 

4.คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าสัก มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม   

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ด ี

 1. ด้านกระบวนการจัดการบริหาร และการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสักมีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านป่าสัก
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2561 
            2. ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน  ระดับคุณภาพ ดี โรงเรียนบ้านป่าสักได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
ตรงต่อชั้นเรียนในระดับดีขึ้นไปและเหมาะกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ได้ครบทุกคนและ บรูณาการ 
การสอนระดับชั้น อนุบาล 2-3   
            3. ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดี โรงเรียนบ้านป่าสักได้
มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลครบทุกคน        
             4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ  ระดับคุณภาพ ดี โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียงและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มครบทุกคน 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าสักมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 1.เด็กด้านอารมณ์จิตใจร้อยละ 90 ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้   
2.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
3. คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4.หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
5. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
6.ครูผู้สอนจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มี
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและมีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
 

 1.ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร ร้อยละ 
8o  
2. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
3.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและพอเพียง 
5.ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.ครูผู้สอนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 80 
 
 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

 1.กิจกรรมพัฒนา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  
          2.กิจกรรมพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและมีทักษะการคิดการสื่อสาร  
 3.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  4.โครงการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
  5.โครงการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
  6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ผลการประเมินตนเอง :  ระดับด ี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

กระบวนการพัฒนา 
 
โรงเรียนบ้านป่าสักส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เพ่ือให้ครู
ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น
โรงเรียนบ้านป่าสักจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ  การพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีคุณลักษณะที่ดีเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด้านคุณภาพ
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ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดค านวณ ทักษะการใช้
ภาษาและสื่อสาร ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อความพร้อมและความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ 
 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

            1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
คิดเป็น ร้อยละ 80.79 โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้            
                  - ผลการประเมินการอ่าน –การเขียน RTระดับชั้นป.1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.02 
                    สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ  3.36 
                  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562  
                  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยร้อยละ 55.53 สูงกว่าระดับประเทศ  
                  - ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยแต่ละดับชั้นอยู่ที่ ร้อยละ 80.00 ระดับดีขึ้นไป   
                  - ผลการประเมินการอ่านและการเขียนของ สพฐ. อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 58.25   
                  - ผลการประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นป.1-ป.6 อยู่ในระดับ ร้อยละ 78.33 
                  - ผู้เรียนอ่านบทอาขยานก่อนกลับบ้านทุกคน ร้อยละ 100 
                  - ผู้เรียนร้อยละ  100  เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละประโยคพูดหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน มีความรู้  
                    ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษและสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
                  - ผู้เรียนร้อยละ  100  เรียนรู้ภาษาไทยวันละประโยคพูดหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน มีความรู้  
                    ความเข้าใจในทักษะภาษาไทยและสืบสานการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
                  - ผลการประเมินการอ่าน –การเขียนของนักเรียนปีการศึกษา 2562  
                    โดยใช้บัญชีค า ได้ร้อยละ 80. 00 
             
             2.ผู้เรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในระดับดี โดยโรงเรียนมีผล
ด าเนินงานดังนี้            
                 - ผลการประเมินผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แต่ละดับชั้นอยู่ที่ 
                   ร้อยละ 71.66 ระดับดีข้ึนไป 
                 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562  
                   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 31.25 มีการพัฒนาจากปี 
                   การศึกษา 2562  ผลต่าง+ 2.08   
                 - การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 - 6 ผลการประเมินคณิตศาสตร์คิดคล่องทั้งห้องเรียน 
                   อยู่ใน ร้อยละ   70 ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
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             3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑร์้อยละ 82.22  โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผลการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนอยู่ที่ร้อยละ 78.33 ระดับดีขึ้นไป 
                - ผลสรุปโครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลอยู่ในระดับร้อยละ 85.00 ระดับดีข้ึนไป 
                - กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงานในทุกช้ันเรียนอยู่ในระดับ ระดับ ดี   
                - ผลการจัดกิจกรรม Mind  Mapping ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                - ผลการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                - ผลการจัดผลกิจกรรมการอ่านและคิดวิเคราะห์ข่าว ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                - ผลการจัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
              
               4. ผู้เรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ร้อยละ 85.00  โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้  
                - ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้อย่างมีความสุข 
                - ผลสรุปกิจกรรม Active learning อยู่ทีร่้อยละ 80.00 โดยที่ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักแนวคิด   
                  ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคการท างานได้ 
                - ผู้เรียนมีผลงานหรือชิ้นงานร้อยละ 90 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                - ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมร้อยละ 80 โดยผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ 
                  เหรียญเงินระดับชาติภาคเหนือปี 2562 
 
              5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ใน ร้อยละ 85.00 โดย
โรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
สามารถจ าแนกแยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสามารถน าเสนอผล การสืบค้นข้อมูล
หน้าชั้นเรียนได้ 
                 - ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ของ ปีการศึกษา 2562 ของผูเ้รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ100 
                - ผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดีข้ึนไป  
จากผลการประเมินการสอนเสริมคอมพิวเตอร์ 
                - ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากเพจโรงเรียนบ้านป่าสักได้ 
                - ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตถกรรมระดับชาติภาคเหนือ 
 ปี 2559-2562 
                - ผู้เรียนมีความรู้ในการสร้างภาพยนตร์สั้นในระดับดี 
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                 6.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในร้อยละ 86.75 โดยโรงเรียนมี
ผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่า  ระดับ3 ขึ้นไป  ตาม 
เป้าหมายของสถานศึกษาไป อยู่ที่ร้อยละ 89.62  
                - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-net สูงกว่าระดับชาติ 2 รายวิชาได้แก่  
วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย คะแนน   40.53 และ 55.53 ตามล าดับ 
                - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-net ผลเฉลี่ยรวม 39.95 สูงกว่าระดับ 
สพฐ 
                - ผลการประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 อยู่ในระดับร้อยละ 78.33 
                - ผลสรุปโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ทีร่้อยละ 85.73 

   - ผลสรุปโครงการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ 
ด้านอยู่ในระดับร้อยละ 93.33 

              7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นร้อยละ 95.35 
โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผลสรุปโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
ได้และมีเจตติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับร้อยละ 87.50 
                - ผลสรุปโครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 100    
                - ผลสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ท่ีร้อยละ 100 
                - นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพอยู่ในระดับร้อยละ 80    
                - ผู้เรียนมีการฝากออมทรัพย์ทุกคนคิดเป็น ร้อยละ100 
                - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ100 
                - สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ท าให้ผู้เรียน ค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและ  
         แนวทางการศึกษาต่อ ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

              1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 93.09  โดยโรงเรียนม ี
ผลด าเนินงานดังนี้ 
               - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไปของนักเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 98.33 
               - ผลสรุปโครงการการเข้าค่ายพักแรม – ลูกเสือยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ 
ร้อยละ 97.14 
               - ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
               - ผลสรุปบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี ร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
               - ผลสรุปบันทึกท าความดีของนักเรียน ร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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               2.ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทยร้อยละ 95.31  
โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผลสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ปีการศึกษา2562   
อยู่ในระดับร้อยละ 96.25 
                - ผลสรุปโครงการโครงการทัศนศึกษา เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2562      
อยู่ในระดับร้อยละ 85.00                
                - ผู้เรียน ร้อยละ 100.00 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
                - ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 100.00   
                 
               3.นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
ร้อยละ 96.78  โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผู้เรียนร้อยละ 100.00 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
                - ผลสรุปโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาดปีการศึกษา  2562 อยู่ในระดับ 
                  ร้อยละ  97.14                  
                - ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 90.00 
                - ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  
 
               4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
ร้อยละ 93.06  โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผลสรุปโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพปีการศึกษา 2562 
อยู่ในระดับ ร้อยละ   97.50 
               - ผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
อนามัยกระทรวงสาธารณสุขภาวะโภชนาการของผู้เรียน อยู่ในระดับ ร้อยละ 87.84         
               - ผู้เรียน ร้อยละ 80.00 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
               - ผู้เรียนรับประทานอานหารเสริม (นม) ทุกคน ร้อยละ 100.00 
               - ผู้เรียน ร้อยละ 100 แปรงฟันทุกคนทุกวันหลังรับประทานอาหาร 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นร้อยละ 95.35 
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
5.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดผล จากการ
ประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้น ป.
1-ป.6 อยู่ในระดับ ร้อยละ 78.33 
2.ผู้เรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ผลการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียนอยู่ที่ ร้อยละ 78.33 

 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษและ คณิตศาสตร์ 
2) โครงการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
3) โครงการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ผลการประเมินตนเอง : ระดับดี 
 
2.1 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ด้านการจัดการเรียน        
การสอน มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนมี            
การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้าง  
การบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย           
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
2.2  ผลการพัฒนาข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจที่ชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2559 -2562 อยู่ในระดับดี อาท ิ
               - รายงานโครงการประจ า  กิจกรรม  ที่สอดคล้อง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร้อยละ 90 
                 ระดับดีมาก 
               - การจัดท าก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
               - รายงานการประชุมคณะครูครู การก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
               - รายงานการในการประชุมให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา  การก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์   
                 และพันธกิจ   
               - ประชาสัมพันธภ์าพกิจกรรมส่วนเกี่ยว เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สถานศึกษา ทุกครั้ง  
ในสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
                โดยผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารจัดการ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
  
         2) สถานศึกษามีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เช่น รายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ด้วยกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ กิจกรรมอยู่ใน ระดับดี ขึ้นไป  
                - รายงานโครงการ รายงานกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีข้ึนไป               
                - มีหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง เยาวชนในการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง 
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           3) คณะครูร่วมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานโครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ระดับดีมาก  
                              - โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ 

                มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ระดับดี  
    - โรงเรียนมีการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร  หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ทุกกลุ่มสาระ 
                การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
              - โรงเรียนมีการรายงานการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีมากขึ้นไป 
             - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 75  ขึ้นไป 

           - ร้อยละ 95 ขึ้นไปคณะครูรู้หลักสูตรสถานศึกษาและเข้าใจโครงสร้างรายวิชา  การจัดการเรียนการ 
              สอนการวัดผลประเมินผลสื่อการเรียนรู้ 

         4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับดีมากขึ้นไป 
             - ครูรายงานการศึกษาดูงานประชุมอบรมสัมมนา  ร้อยละ 100 
             - รายงานโครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 2562   อยู่ในระดับดีมาก                 
         5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดี โดยมี 
             - รายโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ระดับดี 
            - รายงานการใช้ มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ระดับ ดี  ขึ้นไป 
             - กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับดีมาก 
   - รายงานการเกิดอุบัติเหตุในรอบปีการศึกษา 2562 นักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ 
             - โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกันเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
          6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยมี 
            - รายงานโครงการกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก 
             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 100 
             - โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ edltv อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกชั้นเรียน 
             - โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยใช้ได้ดีทุกพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนในระดับดีมาก 
             - กิจกรรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้รับเหรียญทองระดับภาคเหนือปี 2562 
             - นักเรียนมีผลงานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเช่นกิจกรรมการวาดภาพคอมพิวเตอร์ ได้เหรียญทอง  
               ระดับภาคเหนือปี 2562 
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2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
3. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหาร
จัดการ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน   
 
 

 1. โรงเรียนควรจัดให้มีการสนับสนุน
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดย
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และน าข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

   
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับดี 
3.1 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านป่าสักได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  

ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียนมีการ
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
ป่าสักจัดท าหลักสูตรจากความตอบสนอง ความต้องการตามความถนัดและตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้น
เรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง
วินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดย
พยายามให้การชม เกิดข้ึนบ่อยกว่า การตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสาร
โดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือ
ควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของ
ตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ครูการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการการ
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จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน มีการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  
                      ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  

               3.2 ผลการพัฒนาข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
               1.ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้ ร้อยละ 91.66 โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้  
                  - ผลสรุปโครงการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง  
  รอบด้านอยู่ในระดับร้อยละ 93.33 
                  - ผลโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
 แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลอยู่ในระดับ ร้อยละ85.00 
                 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 80 
                 - คร ูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น 
                 - ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ร้อยละ 100 
                 - ผลงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับเหรียญเงิน 
           2 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 95.33 โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                  - ผลสรุปโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับ ร้อยละ  80 
                  - ผลสรุปโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม       
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพอยู่ในระดับร้อยละ 96.67 
                 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 100 
                 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ร้อยละ 100 
                 - ครูใช้สื่อการสอนการเรียนรู้ผ่านสื่อDLTV ร้อยละ 100 ในรายวิชาที่ขาดประสบการณ์ 
ความช านาญในในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
                 - ผลงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันวาดรูปโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเหรียญทอง 
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                 - ผลงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นป.1 - ป.6 ระดับเหรียญทอง 
           3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 93.20โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                - ผลสรุปโครงการผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ ร้อยละ85 
                - ผลโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลอยู่ในระดับร้อยละ85.00 
                - ผลสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 
                - ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
                - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในระดับร้อยละ 100 
          4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 87.62โดย
โรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
                 - ผลสรุปโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับร้อยละ85.73 
                 - ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา 
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ 80.00 
                 - คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ร้อยละ 80.00 
                 - ครูจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 80   
                 - ครูจัดท าสมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น ร้อยละ 100         
                 - คร ูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น 
 
               5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 87.91 โดยโรงเรียนมีผลด าเนินงานดังนี้ 
               - ผลสรุปโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวงคิดเป็น ร้อยละ 98.33 
               - ผลสรุปโครงการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้านร้อยละ 93.33 
               - ผลสรุปโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคิดเป็น ร้อยละ 80.00 
               - ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) ร้อยละ 80.00 
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3.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 1.. ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3. .ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดและคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช่ในชีวิตได้   
 
 

1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน           

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. กิจกรรมครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนาครูมีการวัดผลและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
ระดับคุณภาพ ดี 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์ ร้อยละ 78.33  
มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 
89.62 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับร้อยละ 98.33 ผลการ
ทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้  
แตย่ังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ผล(O-NET)  ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 2 รายวิชาคือ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินการอ่าน การเขียน RT ระดับชั้น ป.1 ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.02 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีการพัฒนาจากปีการศึกษา 2561 อยู่ 12.65  

ด้านการอ่านออกเขียนได้ สพฐ.อยู่ในระดับ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 58.25 นักเรียนทุกคนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการส่งเสริมให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/
ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมี
ระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบชั้น ครูจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน 
ครูได้รับการพัฒนาตนเอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและ
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ประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจาก
ชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชารัฐ ที่ได้รับการ
สนับสนุนทางเทคโนโลยีจนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลงานสู่ระดับภายนอก 
อาท ิเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้ระดับเหรียญเงินเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้
ระดับเหรียญทอง  
เข้าร่วมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นได้ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคเหนือปี 2562  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดผล จากการประเมินการ
อ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 อยู่ในระดับ ร้อยละ 78.33 
2.ผู้เรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ผลการประเมนิผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนอยู่ที่ ร้อยละ 78.33 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และน าข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
6. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
7. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน           
8. โรงเรียนควรจัดให้มีการสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยมาใช้
ในการบริหารจัดการ  
         
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
                 
 1.โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2.โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไข 
   ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

3.โครงการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
4.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม   ให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ    
           5.โครงการผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
   อย่างต่อเนื่อง 
          6.โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

7. กิจกรรมครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
8. โครงการพัฒนาครูมีการวัดผลและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
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ภาคผนวก  
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
- ค าสั่งคณะท างานจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
................................ 

            โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงานวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าสัก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าสัก มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

                            ประกาศ  ณ  วันที่ 16  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

                   ( นายเกื้อกูล  เครือวัลย์) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก  
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีพ.ศ. 2562 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก 

    เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  5) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ

หลากหลาย 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
2.1. โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
3.1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดย

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2. ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การประเมินมีท้ังเชิง 
  - ปริมาณ  (มีตัวเลขก ากับ) 
  - คุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ) 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีพ.ศ. 2562 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ระดับดีเลิศ 
1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1. ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3.  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
หมายเหตุ  :  เกณฑ์การประเมินมีท้ังเชิง 
  - ปริมาณ  (มีตัวเลขก ากับ) 
  - คุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ) 
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ประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

................................ 
      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561    นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กันจึงยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านป่าสัก เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่  22 พฤษภาคม  
2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตร 9 (3) 
ได้ก าหนด การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

     ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าสัก จึงปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดมาตรฐานของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก จึงประกาศให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นหลัก
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าสัก   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

           ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

               (นายเกื้อกล  เครือวัลย์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานของสถานศึกษา พ.ศ. 2562  
มีจ านวน 3 มาตรฐานดังนี้ 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก 
       เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

 4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด     
         ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

 5) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
 6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
     2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
     3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
     4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
     2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
     2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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     2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงและ   
            สามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้ 
      3.2 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานของสถานศึกษา พ.ศ. 2562  
มีจ านวน 3 มาตรฐานดังนี้ 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
                 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                 1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                 1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                 2.2 โรงเรียนจดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
                 2.3 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                 2.4 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
                 2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
                      ประสบการณ์ 
                 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
                3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
                     ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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             ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าสัก 

ที่ 009 / 2563 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าสัก 

ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2546 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านป่าสัก  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าไปประกอบในการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1  นายเกื้อกูล  เครือวัลย์      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

    1.2  นายภควา น้อยนึ่ง      ครู คศ.2    กรรมการ 
     1.3  นายสุคิน  ทองดี       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
 2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
              2.1  นางสาวสายรุ้ง  บัวส้ม      ครู คศ.2              ประธานกรรมการ 
     2.2  นางสาวศรัญญา นวลค า      ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
     2.3  นางสาวกรกนก ถิ่นที่           ครูอัตราจ้าง              กรรมการ  
 3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
  3.1  นายภควา  น้อยนึ่ง         ครู คศ.2    ประธานกรรมการ 
      3.2  นายจตุพล  ถนอมศักดิ์       ครูผู้ชว่ย              กรรมการ 
    3.3  นางสาวปวริศา  ค าช ู        ครูผูช้่วย                                  กรรมการ 
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          คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา 

          5. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด 

           ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด  ถ้าเกิดความเสียหายต่อทางราชการให้รีบ
รายงานผู้บังคับบัญชา   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          

                     สั่ง   ณ  วันที่  13  มีนาคม   พ.ศ.  2563 
                                                                                                                                                                             
ลงชื่อ           

                                                                                                           
                                                                           (นายเกื้อกูล  เครือวัลย์) 

                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าสัก 

ที่ 010 / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------- 
             เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
บ้านป่าสัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้คุณภาพ  
ประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิผลต่อไป โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562  จึงแต่งตั้งบุคลากร เป็นคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. ปรึกษา 
 1.  นายเกื้อกูล  เครือวัลย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวสายรุ้ง  บวัส้ม           ครู คศ.2                        กรรมการ 
 3.  นายสุคิน  ทองดี  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ 

4.  นายภควา  น้อยนึ่ง            ครู คศ.2               กรรมการเลขานุการ 

2. คณะท างาน 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง    ครู คศ.2                             ประธาน 

2.   นางสาวสายรุ้ง  บวัส้ม  ครู คศ.2               รองประธาน 
3.   นายจตุพล  ถนอมศักดิ์          ครูผู้ช่วย                                  คณะท างาน 
4.   นางสาวศรัญญา  นวลค า   ครูอัตราจ้าง                       คณะท างาน  
5.   นางสาวกรกนก ถิ่นที่    ครูอัตราจ้าง                คณะท างาน  
6.   นางสาวปวริศา  ค าชู    ครูผู้ช่วย                         กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที่  วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านป่าสัก ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลให้เสร็จทันการใช้งาน 
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3. ฝ่ายจัดเรียงพิมพ์เข้าเล่ม 
 1. นายภควา  น้อยนึ่ง        ครู คศ.2                หัวหน้า 
 2.  นายจตุพล  ถนอมศักดิ์                ครูผู้ช่วย                       ผูช้่วย 
 3.  นางสาวศรัญญา  นวลค า       ครูอัตราจ้าง                 ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวปวริศา  ค าช ู         ครูผูช้่วย                       ผูช้่วย  
           มีหน้าที ่ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเรียงล าดับงานรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562 พร้อมเข้ารูปเล่มสะดวกต่อการน าไปใช้ต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด  ถ้าเกิดความเสียหาย 
ต่อทางราชการให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา   

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          

                     สั่ง   ณ  วันที่  13  มีนาคม   พ.ศ.  2563 
                                                                                                                                                                             
ลงชื่อ           

                                                                                                           
                                                                           (นายเกื้อกูล  เครือวัลย์) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก 
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