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ค าน า 
 

               รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท๎อนผล
การพัฒนาคุณภาพทั้งในด๎านคุณภาพผู๎เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมถึง
วิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผํานมาให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  และน าเสนอรายงานผลให๎ต๎นสังกัดและ
สาธารณชนได๎ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบตํอไป 
              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท๎อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพของผู๎เรียน ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และ
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ 
ปีที่ผํานมาให๎ต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎รับทราบ และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป  
โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี   ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด๎วยผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีสํ วนรํวมในการจัดท า
จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎ก๎าวหน๎าและเป็นไปตามที่
ได๎ก าหนดไว๎ตํอไป 
 
 
 

           ลงชื่อ  
                    (นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค) 

         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา  “ศรีอินทราทิตย์” 
                  รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
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ค าชี้แจง 
 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา  เป็นการน าข๎อมูลที่เป็นสํวนของข๎อมูลพ้ืนฐานและข๎อมูลที่ได๎จากการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมมาจากหลายแหลํงเชํนข๎อมูลจากการสังเกตการ
สัมภาษณ์รํองรํอยการท างานเชิงประจักษ์ฯลฯโดยน าเสนอในรูปแบบที่เน๎นการเขียนให๎มีความกระชับชัดเจนและสื่ อ
ความหมายได๎เข๎าใจงํายรวมทั้งการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาทั้งในด๎าน
จุดเดํนจุดควรพัฒนาแนวทางการพัฒนาและความต๎องการการชํวยเหลือ 

        รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาใช๎เป็นกรอบในการพัฒนางานในรอบปีการศึกษา
ถัดไปเพราะเป็นเอกสารที่มขี๎อมูลแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาเชํนด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียนด๎านกระบวนการบริหารจัดการและด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่มีความโดดเดํน
ภาคภูมิใจเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมสํวนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาจะแสดงถึงการด าเนินงานใน
ด๎านตํางๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต๎องได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาให๎มีคุณภาพสูงขึ้น 
และยังเป็นเอกสารส าคัญที่ต๎นสังกัดใช๎เป็นข๎อมูลฐานในการจัดระบบการนิเทศการศึกษา ระบบการวัดและประเมินผล
ผู๎เรียน ท๎ายสุดต๎นสังกัดก็ต๎องรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของแตํละสถานศึกษา น าสํงส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตํอไป 
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นิยามศัพท์ 
 
 

          เด็ก หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยูํในระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 
          ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยูํในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา  
          นักเรียน หมายถึง เด็กและผู๎เรียน ซึ่งค านี้จะปรากฏในข๎อความเฉพาะทางการศึกษา ได๎แกํ งานกิจการนักเรียน 
ผู๎ปกครองนักเรียน  กระเป๋านักเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  เสื้อผ๎านักเรียน ฯลฯ 
        โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
        สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยทั่วไป ซึ่งค านี้จะปรากฏในข๎อความเฉพาะทางการศึกษา 
ได๎แกํ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผู๎บริหารสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หลักสูตร 
สถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ 
        ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง ผลการประเมินเด็ก ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร และโรงเรียนที่อยูํในชํวงของระดับดี หรือ
ระดับ “ดี” ขึ้นไป (มาตรวัดคํา 4 ระดับ) และระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป (มาตรวัดคํา 5 ระดับ) 
        ร้อยละเชิงคุณภาพ หมายถึง คําเฉลี่ยผลการประเมินเด็ก ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร และโรงเรียนในภาพรวมของ
กลุํมเป้าหมายในการประเมิน  
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
ค าน า              ก 
ค าชี้แจง             ข 
นิยามศัพท์             ค 
บทสรุปของผู้บริหาร                                                                      ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน            1 

  1. ข๎อมูลทั่วไป            1 
  2. นักเรียน                      2 
  3. ข๎อมูลครูและบุคลากร                     2 
  4. ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน           3 
                     5. ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน (Reading Test : RT)                  5 
  6. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติของผู๎เรียน (NT)      6 
  7. ผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียน (O-NET)        7 
  8. สรุปการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา       8 
  9. ข๎อมูลงบประมาณ           10 
  10. สรุปผลการประเมินจากหนํวยงานภายนอกและข๎อเสนอแนะ      11 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         18 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          18 

   1.1 สรุปผลการประเมินด๎านคุณภาพของผู๎เรียน       18 
   1.2สรุปผลการประเมินด๎าน กระบวนการบริหารและการจัดการ     23 
   1.3 สรุปผลการประเมินด๎าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   25 
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ      28 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             28 
 1.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน         28 

   1) จุดเดํน          28 
   2) จุดที่ควรพัฒนา         28 

 1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ       28 
   1) จุดเดํน          28 
   2) จุดที่ควรพัฒนา         28 

 1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     29 
   1) จุดเดํน          29 
   2) จุดที่ควรพัฒนา         29 
 3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต                            29
 4. ความต้องการการช่วยเหลือ                            29 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                     30 
  - หลักฐานข๎อมูลส าคัญ 
  - ส าเนาค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

- บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ / ที่ตั้ง 
 โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี ที่อยูํหมูํ  3   ต าบลเมืองเกํา  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055 – 
617431  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  เนื้อท่ี  10 ไรํ  3 งาน  50 ตารางวา   
1.2 เขตบริการของโรงเรียน 
               มีเขตพ้ืนที่บริการ   เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  ประกอบด๎วย 1 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 6 บ๎านมนต์คีรี ต าบลเมือง
เกํา อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
1.3 ประชากร 
              ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  มีครัวเรือน  จ านวน 239  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น
ประมาณ  790 คน 
1.4 ลักษณะชุมชน 
              สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะที่ราบเชิงเขา  มีประชากร ประมาณ 790 คน  239 ครัวเรือน 
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได๎แกํ  บ๎านโว๎งบํอ บ๎านเชตุพน บ๎านน้ าราด อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไรํอ๎อย 
รับจ๎างทั่วไป สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ สงกรานต์ บวชพระ 
ลอยกระทง   
1.5 สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
           1) เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ 68 ตารางกิโลเมตร 
           2) ประชากรทั้งหมด   790  คน 
 - ชาย (ร๎อยละ 50.25)   397  คน 
 - หญิง (ร๎อยละ 49.75)   393  คน 
          3) จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  239  ครัวเรือน 
         4) การปกครองและการบริหาร 
 - หมูํบ๎าน    1 แหํง 
 - องค์การบริหารสํวนต าบล  1 แหํง 
 - เทศบาล    1 แหํง 
          5) ศาสนสถาน (วัด)            1  แหํง 
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        2. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 1 3 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 8 3 11 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 1 3 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 5 8 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 - 2 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 3 5 

รวม 19 13 32 
 
 
3.  ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากวํา ป.ตร ี ป.ตรี สูงกวํา ป.ตรี 

ผู๎อ านวยการ - 1 - - 1 51 28 
ครูประจ าการ 1 -  1 - 59 40 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ - 1 - 1 - 39 1 
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 53 30 

รวม 2 2 1 2 1 50.5 24.75 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
         4.1 ระดับประถมศึกษา 
                4.1.1 .  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6   ปีการศึกษา  2562 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแตํละชั้น 3 11 3 8 2 5 32 
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได๎เกรด 3 ขึ้นไป  

ร๎อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 3 8 3 4 1 5 75 
คณิตศาสตร์ 3 7 3 3 - 4 62.50 
วิทยาศาสตร์ 3 11 3 5 - 3 78.13 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 11 3 2 2 3 75 
ประวัติศาสตร์ 3 11 3 6 2 5 75 
สุขศึกษา และพลศึกษา 3 11 3 8 2 5 100 
ศิลปะ 3 11 3 8 2 5 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 11 3 7 2 5 96.88 
ภาษาอังกฤษ 3 7 1 3 - 2 50 
หน๎าที่ผลเมือง 3 10 3 7 2 4 90.63 
                 

4.1.2 .  ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6                            
ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ านวน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผํานเกณฑ์ ไมํผํานเกณฑ์ 
ป.1 3 1 2 - - 
ป.2 11 11 - - - 
ป.3 3 1 2 - - 
ป.4 8 1 4 3 - 
ป.5 2 2 - - - 
ป.6 5 5 - - - 
รวม 32 21 8 3 - 
เฉลี่ย 100 65.63 25.00 9.37 0 

               นักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ  65.63  ระดับดี     
ร้อยละ  25.00  และนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับผ่านร้อยละ  9.37 
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                4.1.3 .  ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6                             
ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ านวน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผํานเกณฑ์ ไมํผํานเกณฑ์ 
ป.1 3 3 - - - 
ป.2 11 11 - - - 
ป.3 3 3 - - - 
ป.4 8 8 - - - 
ป.5 2 2 - - - 
ป.6 5 5 - - - 
รวม 32 32 - - - 
เฉลี่ย 100 100 - - - 

       นักเรียนทีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 100   
 
 
        4.2  สรุปผลการประเมิน 
               4.2.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้เกรด  3  ข้ึนไป ในระดบัขั้นพื้นฐาน                  
( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 )  มีค่าเฉล่ียร้อยละ  62.50 
               4.2.2   ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนกัเรียน ในระดบัขั้นพื้นฐาน  ( ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 )  
ในระดบัดีเยี่ยมมีค่าเฉล่ียร้อยละ 65.63 ในระดบัดีมีค่าเฉล่ียร้อยละ 25 ในระดบัผา่นเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
9.37 
 
โดยดูไดจ้ากหลกัฐานอา้งอิงในแบบ  ป.พ. 5  ( บญัชีเรียกช่ือนกัเรียน ) 
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5.   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                             

ปีการศึกษา  2562 
        5.1  .  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละจ าแนกตามล าดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
การอํานออกเสียง 50.50 72.53 71.00 66.81 67.49 68.50 
การอํานรู๎เรื่อง 55.33 74.60 72.90 71.55 72.51 72.81 
รวม 2 สมรรถนะ 52.91 73.57 71.95 69.18 70.00 70.66 
            ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา  2562  สมรรถนะการอํานออกเสียงของนักเรียนมีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ  สํวนสมรรถนะการอํานรู๎เรื่อง
มีคําเฉลี่ยต่ ากวําระดับประเทศ  โดยดูได๎ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562  ของ  สพฐ. 
 
         5.2  .  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน    
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561  และปีการศึกษา  2562  ระดับโรงเรียน 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละจ าแนกตามล าดับ 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ผลตําง +/- 

การอํานออกเสียง 56.00 50.50 - 5.50 
การอํานรู๎เรื่อง 80.18 55.33 - 24.85 
รวม 2 สมรรถนะ 68.09 52.91 - 15.18 
             ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562  รวม  2  สมรรถนะมีการพัฒนาลดลง 
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         5.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร๎อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

การอํานออกเสียง 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 
การอํานรู๎เรื่อง 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 
รวม  2 สมรรถนะ 0 0.00 1 33.33 2 66.66 0 0.00 
          
         5.4  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละนักเรียนปีการศึกษา  2561  และ  ปีการศึกษา  2562  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร๎อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

การอํานออกเสียง 9.09 0.00 54.54 33.33 36.36 66.66 0.00 0.00 
การอํานรู๎เรื่อง 72.72 0.00 27.27 33.33 0.00 66.66 0.00 0.00 
รวม  2 สมรรถนะ 36.36 0.00 54.54 33.33 9.09 66.66 0.00 0.00 
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2562  มีผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของ
ผู๎เรียน (Reading Test : RT)  ในภาพรวมมีการพัฒนาลดลง 
 
6. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
          6.1  ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 
ของระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 
ของระดับประเทศ 

ด๎านภาษา    
ด๎านค านวณ    
ด๎านเหตุผล    
เฉลี่ยทั้ง 3 ด๎าน    
*** ยังไมํประกาศผลสอบ*** 
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           6.2   ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน 
 

ระดับคุณภาพ ด๎านภาษา ด๎านค านวณ ด๎านเหตุผล ด๎านภาษา ด๎านค านวณ ด๎านเหตุผล 
จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน ร๎อยละ ร๎อยละ ร๎อยละ 

ดีมาก       
ดี       
พอใช๎       
ปรับปรุง       
***ยังไมํประกาศผลสอบ*** 
 
7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา 2562 
             7.1 .  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562            
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.10 35.00 31.60 31.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับ  สพป. 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.33 32.13 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

รวมเฉลี่ย  4  สาระหลัก 36.18 
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 7.2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                            
ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละจ าแนกตามล าดับ 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ผลตําง +/- 

ภาษาไทย 39.20 47.10 +7.9 
คณิตศาสตร์ 22.00 35.00 +13 
วิทยาศาสตร์ 27.30 31.60 +4.3 
ภาษาอังกฤษ 30.50 31.00 +0.5 
รวม 2 สมรรถนะ 29.75 36.18 +6.43 

                    ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา  2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการประเมินในบางกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  และภาษาตํางประเทศ ( อังกฤษ ) มีคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยดูผลข๎อมูลอ๎างอิงได๎จากการประกาศผล  O-NET  
ของ  สทศ.  วันที่  25  มีนาคม  2563 
            
           
 

8. ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
          8.1 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
                ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ระดับชั้น 

แหลํงการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 

สน
าม

กีฬ
า 

ห๎อ
งป

ระ
ชุม

 

ห๎อ
งด

นต
รีไ

ทย
 

ห๎อ
งด

นต
รีส

าก
ล 

ห๎อ
งส

ภา
นัก

เรีย
น 

ห๎อ
งว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 

ห๎อ
งค

อม
พิว

เต
อร

์ 

สห
กร

ณ์ร
๎าน

ค๎า
 

ห๎อ
งจ

ริย
ธร

รม
 

ห๎อ
งส

มุด
 

สน
าม

เด
็กเ

ลํน
 

ป.1 40 13 40 3 3 5 40 197 4 21 20 

ป.2 40 13 40 3 3 5 40 200 5 20 15 

ป.3 40 13 40 5 4 7 40 200 7 25 16 

ป.4 40 15 40 5 5 7 40 200 23 34 15 

ป.5 40 15 40 4 4 6 40 200 23 30 10 

ป.6 40 15 40 6 6 10 40 200 23 45 - 
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      8.2 การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ตารางแสดงผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ระดับชั้น 

แหลํงการเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษา 

วัด
ตร

ะพั
งท

อง
 

วัด
พร

ะพ
าย

หล
วง

 

วัด
ศร

ีชุม
 

ตล
าด

สด
 

พิพิ
ธภ

ัณฑ์
 

อุท
ยา

นป
ระ

วิต
ิศา

สต
ร์ 

โร
งพ

ยา
บา

ลช
ุมช

น 

ผัก
ปล

อด
สา

รพิ
ษ 

ร๎า
นส

ังค
โล

ก อื่น
ๆ 

ป.1 5 - - 7 7 5 15 - 2 - 

ป.2 5 - - 7 7 5 15 2 3 - 

ป.3 5 - - 7 7 5 13 2 3 - 

ป.4 15 2 3 8 8 7 10 4 3 - 

ป.5 15 2 3 7 8 7 13 4 5 - 

ป.6 15 2 3 9 8 7 15 4 7 1 

 
 

   8.3 ข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   ตารางแสดงผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิชาชีพและบริการ 

ระดับชั้น 
การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านวิชาชีพและบริการ 

ผักปลอดสารพิษ สังคโลก พิมพ์พระเครื่อง การเขียนลายสือไทย 
ป.1 - - - - 

ป.2 3 4 - 6 

ป.3 3 3 - 9 

ป.4 6 4 30 30 

ป.5 6 4 30 30 

ป.6 6 7 30 30 
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   9. ข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 
             ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รายรับ) 

 

ประเภทงบประมาณ ประมาณการรายรับ 
ปีการศึกษา 2562 

1. เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)  
1.1 รายหัว 76,800 
1.2 คําหนังสือเรียน 21,636 
1.3 คําเครื่องแบบนักเรียน 11,520 
1.4 คําอุปกรณ์การเรียน 12,480 
1.5 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 15,360 
1.6 คําปัจจัยพื้นฐานยากจน 16,000 
2. เงินนอกงบประมาณ 124,000 
3. เงินคงเหลือยกมา - 
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10. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสาม และข้อเสนอแนะ 
        10.1  ผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ตารางสรุปผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใ

ช้ 
ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด๎านรํางกายสมวัย     
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย      
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย      
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอ ไป     
มาตรฐานที่6  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา     

   
 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
  

มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา    

    
  

มาตรฐานที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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        10.2 ผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ตารางสรุปผลการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่  3ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง     

   มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็นท าเป็น     
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน     

มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

  
  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต๎นสังกัด 

    
 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

    
 

- ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ  80  คะแนนขึ้นไป    ใชํ  ไมํใชํ 
- มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10  ตัวบํงชี้ จาก 126 ตัวบํงชี ้ ใชํ ไมํใชํ 
- ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ใชํ ไมํใชํ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ   

โรงเรียนได๎รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก  สมศ. เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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        10.3  ผลการประเมินภายในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2561 
            1)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์
ของ  แตํละระดับชั้น 

ดี 

      1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น ดี 
      1.3 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ดี 

      1.4 ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ ดี 
      1.5 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสาร 

ดี 

      1.6 ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์     
สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 

      1.7 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
      1.8 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ดี 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1.1 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
      1.2 ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
      1.3 ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ 
       หลากหลาย 

ดีเลิศ 

      1.4 ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
      1.5 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        2.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็น 
        รูปธรรมชัดเจน 

ดีเลิศ 

       2.2 สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี          
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยอดเยี่ยม 

       2.3 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

       2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอ 
       การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

       2.5 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
       การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ตามบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

       2.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการของ 
       สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 

       
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

       3.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู๎เรียน 
        สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

ดีเลิศ 

        3.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอ 
        การเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

        3. 3 ครูเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ดีเลิศ 

       3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผล 
       กลับมาพัฒนาผู๎เรียน 

ดีเลิศ 

       3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา         
ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

      3.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น 
      ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
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10.4 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                      จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
          1)  ผู๎เรียนสํวนใหญํมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง  ได๎ออกก าลังกาย 
อยํางสม่ าเสมอ มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมละคํานิยมที่พึงประสงค์  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สถานศึกษา  เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ  ตั้งใจเรียน  เป็นเด็กดีของโรงเรียนมีความสุภาพ  นอบน๎อมโอบอ๎อมอารี  ชอบชํวยเหลือผู๎อ่ืน  
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อยูํอยํางพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และรักความเป็นไทย  และยึดมั่น
ในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี  และ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขมีเอกลักษณ์ เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ”  มีอัตลักษณ์ “มีมารยาทดี  วจีไพเราะ มีจิตแบํงปัน”  
และสามารถแก๎ปัญหาผู๎เรียนมีฐานะยากจน  จัดให๎มีการสํงเสริมรายได๎ระหวํางเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์โดยรํวมกิจกรรม
พิมพ์พระเครื่องเขียนลายสังคโลก   
           2)   สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร๎างการบริหารจัดการตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารมีความสามารถในการ
บริหารงานตามบาทบาทหน๎าที่ทั้ง 4 งานหลัก  ตามแนวทางของการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษา  สามารถ
บริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามกรอบของกฎหมายก าหนด  เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ประสบการณ์หลากหลายมีสํวนรํวมในการบริหาร  จนสํงผลให๎สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่
สะอาด  สวยงามเป็นระเบียบ  ถูกสุขลักษณะปลอดภัย 

3) สถานศึกษามีครูครบชั้น  ครูทุกคนได๎รับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนด  ได๎รับการ 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู๎  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบสม่ าเสมอ  ครูสํวนใหญํ
สามารถก าหนดเป้าหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนได๎  มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นรายบุคคล  น าข๎อมูล 
มาวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามพัฒนาการของแตํละคน  มีการจัดบรรยากาศสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ ใช๎สื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอน  มีการประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลายแล๎วน าผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริม
พัฒนาผู๎เรียน  มีการท าวิจัยในชั้นเรียน  สามารถจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นถึงความสามารถของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
           1)  ผู๎เรียนบางสํวนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดอยํางเป็นระบบ 
และการคิดแบบองค์รวม  และไมํมีนิสัยรักการอําน  ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รวมทั้งผู๎เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยูํในระดับต่ ากวําดีทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  และไมํมีพัฒนาการในกลุํมสาระวิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          2)  สถานศึกษามีการจัดหา  ผลิต  และสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํ
ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  รวมทั้งการสํงเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพยังไมํมีผลกระทบตํอคุณภาพของสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ชัดเจนเทําที่ควร    
           3)  ครูบางสํวนไมํมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลไปใช๎สอนซํอมเสริมและพัฒนา 
ผู๎เรียน และการน าสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนไมํมากเทําที่ควร 
           4)  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมํตํอเนื่อง  โครงการและกิจกรรมสํวนใหญํเหมือนกันทุกปี 
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10.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวง โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2561 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
              1)  ผู๎เรียนควรได๎รับการฝึกฝนทักษะทางด๎านการคิดสังเคราะห์โดยการสํงเสริมการ 
 
อํานแล๎วคิด  สนใจหนังสือทุกชนิด แผนผังความคิด  ฝึกตั้งค าถาม  สํงเสริมโดยการสร๎างแรงจูงใจ  ให๎รางวัล  ยกยํอง  
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ ฝึกให๎เป็นคนมีนิสัยชอบถามหาสิ่งใหมํ  ศึกษาสะสมข๎อมูล  เชื่อมโยงเหตุผล  สํงเสริมให๎มีการ
พัฒนาการคิดทุกลักษณะอยํางสม่ าเสมอ  ใช๎สื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนอยากหาความรู๎  จัดสภาพแวดล๎อมให๎เกิดความอยากรู๎ใช๎
ค าถามยั่วยุ  ท๎าทายให๎คิดและจินตนาการ  จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เชํน  การจัดกิจกรรม  
โครงงาน  การทดลอง  การวาดภาพศิลปะ  การเขียนเรียงความ  ท าหนังสือเลํมเล็ก  ใช๎ระยะเวลา  1  ปี 

  2)  สถานศึกษาควรออกข๎อทดสอบแบบฝึกคิดวิเคราะห์  แบบอัตนัยมากกวําปรนัย   
เพ่ือสํงเสริมและฝึกทักษะด๎านการคิดให๎กับผู๎เรียน  ระยะเวลา 1 ปี 
         2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
             1)  สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ 
สื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์  และแก๎ปัญหา  สามารถท างานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยผํานกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  การเรียนรู๎แบบบูรณาการ  เชํน กระบวนการแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎แบบโครงงาน  กระบวนการกลุํม  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นต๎น  ใช๎เวลา 1 ปี 
              2)  สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ  โดยเน๎นการท างาน 
ของกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎  กระบวนการใช๎ผลการประเมินเพ่ือพัฒนางานบริหารทั่วไปให๎มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเน๎น
การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ  และมีการน าไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ  ใช๎ระยะเวลา 1 ปี 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ครูควรวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์แบบทดสอบ  และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู  ให๎สามารถแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ถูกต๎องบังเกิดสัมฤทธิผล  และการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามา
มีสํวนรํวม  และใช๎สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอยํางหลากหลายยิ่งขึ้น  ระยะเวลา  1 ปี 

2)  ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ควรน าผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู๎มา
วิเคราะห์และน าไปใช๎ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู๎  จัดท าโครงการพัฒนาผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัดใน
แตํละสาระการเรียนรู๎ที่มีผลการทดสอบต่ ากวําร๎อยละ  50 วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให๎ทราบสาเหตุที่ท าให๎ผลการทดสอบต่ า
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอนซํอมเสริมเพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําว ระยะเวลา 1 ปี 

3)  สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎ชัดเจน  ศึกษาวิเคราะห์สภาพจริงด๎านจุดเดํน  จุด
ควรพัฒนา  โอกาส  และข๎อจ ากัดของสถานศึกษา  น าไปเป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพที่ตรงกับสภาพจริง เชํน 
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  และการบริหารจัดการ  รวมทั้งการการน าผล
การทดสอบระดับชาติ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ แล๎วรํวมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้น
โดยค าสึงถึงความพร๎อมและศักยภาพของครูผู๎เรียนและสถานศึกษาแตํไมํควรต่ ากวําร๎อยละ 5 ตํอปี ระยะเวลา 1 ปี 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรน าผลประเมินในรายงานประจ าปีที่เป็นจุดเดํน  จุดที่ควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะไปใช๎
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ  เพ่ือให๎การประกันคุณภาพภายในเป็นระบบและมี
ความเข๎มแข็ง  ระยะเวลา 1 ปี 
             ข้อเสนอแนะ 
                        สถานศึกษาควรการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และใช๎การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใช๎วิธีการวัดและประเมินผลอยํางหลากหลาย ครูผู๎สอนควรน าผลจากการทดสอบ/ประเมินมา
วิเคราะห์หาสาเหตุหรือมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ยังไมํผํานตามมาตรฐาน น าข๎อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก๎ไขตํอไปครู
ควรใช๎วิธีการวัดและประเมินผลผู๎เรียนตามสภาพจริง ด๎วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎การบวนการวิจัย จัดกิจกรรมก าร
เรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิด การแก๎ปัญหา การลงมือปฏิบัติเชํน การท าโครงงานในทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎หรือการท าโครงงานที่บูรณาการความรู๎ในหลายๆสาระการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวม 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลิศ    ระดับคุณภาพ     4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลิศ    ระดับคุณภาพ      4 

         1.1 สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน 
- เชิงคุณภาพ   ดี   ระดับคุณภาพ   3           
- เชิงปริมาณ   ดี    ระดับคุณภาพ 3 

 

มาตรฐาน / ตัวบํงชี้ 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ร เชิงปริมาณ ร 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู๎เรียน 

ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ดี 3 ดี 3 

    1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของ
แตํละระดับชั้น 

ดี 3 ดี 3 

    1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น ดี 3 ดี 3 

    1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ดี 3 ดี 3 

    1.4 มีความคิดสร๎างสรรค์และมีความสามารถสร๎างนวัตกรรม ดี 3 ดี 3 

    1.5 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 3 ดี 3 

    1.6 มีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

ดี 3 ดี 3 

   1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 3 ดี 3 

   1.8 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ดี 3 ดี 3 

ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

    1.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   1.2 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   1.3 มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ 
หลากหลาย 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   1.4 มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   1.5 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแตํละระดับชั้นมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง 
พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผลมีการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิตใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรมบรรลุและมี
ความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ กระบวนการตํางๆ 
รวมทั้งมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เป็นผู๎ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรมประเพณีรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย
สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืนและจัดให๎มีการสอบถามความพึงพอใจด๎าน
คุณภาพของผู๎เรียน จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช๎โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - โครงการสํงเสริมสุขภาพ     - โครงการพฒันาศักยภาพผู๎เรียน 
 - โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 - โครงการชุมชนสัมพันธ์                                   - โครงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           -  โครงการห๎องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร๎างนิสัยรักการอําน  เป็นต๎น  และดูได๎จากรูปภาพการจัดกิจกรรมตําง  แบบ
บันทึกงานธุรการในชั้นเรียนตํางๆ 
 

2) ผลการด าเนินงาน 
1.ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมํต่ ากวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น : คําเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
              1.2 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น : คําเป้าหมาย  ดี / ดี 
                               - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย  
 
 1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา : 
คําเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
                               - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 

19 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 1.4 มีความคิดสร๎างสรรค์และมีความสามารถสร๎างนวัตกรรม : คําเป้าหมาย  ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.5 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : คําเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ….เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
          1.6 ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  : คําเป้าหมาย ดี / ดี         
                               - เชิงคุณภาพ ปานกลาง ระดับคุณภาพ 2 ....ต่ ากวําคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ปานกลาง ระดับคุณภาพ 2 ....ต่ าคําเป้าหมาย  
 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา : คําเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.8 ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ : คําเป้าหมาย ดี / ดี 
   - เชิงคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ 3....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดี ระดับคุณภาพ 3 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
2. ผู๎เรียนมีพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไมํต่ ากวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด : คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 2.2 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 2.3 มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 2.4 มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม : คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                         - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
                                          - ร๎อยละเชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 2.5 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน:คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - ร๎อยละเชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - ร๎อยละเชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
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   3) จุดเด่น 
         -ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย กลําวคือ 
ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
         - ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมกลําวคือ 
ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัยสามารถอยูํ
รํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 
         - ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียนกลําวคือ 
            โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาจนมีความพึงพอใจในระดับดีเลิศ 
        -ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ทางด๎านการเรียนดนตรีไทย   นาฏศิลป ์และดนตรีสากลไปมสีํวนรวํมในการชํวยเหลือ
สังคม  เชํน รํวมพีธีในงานศพ  งานประเพณีลอยกระทงประจ าปี  งานบวช  งานขึ้นบ๎านใหมํ  เป็นต๎น 
       -ผู๎เรียนมีความรู๎และความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือใช๎ในการจัดท าอาหารกลางวันและจ าหนํายให๎แกํ
บุคลากรในโรงเรียน 
       -ผู๎เรียนมีความรู๎และความสามารถในการเขียนลายสังคโลกและการพิมพ์พระเครื่องซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

   4) จุดควรพัฒนา 
         - ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ กลําวคือ 
            โรงเรียนควรสํงเสรมิให๎ครูฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต ให๎
มากขึ้น 
         - ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพกลําวคือ 
 
            โรงเรียนควรสํงเสรมิให๎ครูฝึกให๎เด็กผู๎เรียนรู๎จักการเสาะแสวงหาความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพให๎มากขึ้น 
 
         -ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT) ไมํเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  กลําวคือ   
           1) ผลการประเมินความสามารถทางด๎านการอํานของผู๎เรียน ( RT )  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีการประเมินรวม  
2  สมรรถนะเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561  ร๎อยละ  2.76  ซึ่งไมํเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  คือ  เพ่ิมข้ึน
ร๎อยละ  3  แต ํ  ผลการประเมินด๎านการอํานออกเสียงของโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  มีผลการประเมินที่สูงกวําระดับ
ศึกษาธิการภาค  สูงกวําสังกัด  สพฐ.  และยังสูงกวําระดับประเทศ 
            2) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ยังไม่ประกาศผล 
            3) ผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีผล
การประเมินดังนี้    
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบสูงกวําเป้าหมายที่ทางโรงเรียนก าหนดไว๎  คือต๎องมี
คะแนนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ  3  แตํผลการประเมินกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ได๎ร๎อยละ  62.50  ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด                                                                                                                                                                     
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                กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด  แตํคะแนนของนักเรียนที่ได๎คะแนน
ร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  คือ  75.00  ถือวําอยูํในเกณฑ์  ดี  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ      
                กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด  แตํคะแนนของนักเรียนที่ได๎
คะแนนร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  คือ  78.13  ถือวําอยูํในเกณฑ์ ปานกลาง  ต่ ากวําเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ      
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )  มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนด  แตํคะแนน
ของนักเรียนที่ได๎คะแนนร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ( อังกฤษ )   คือ  50.00  อยูํในระดับ  ดี
เลิศถือวําสูงกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ    

4) ผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีผลการ
ประเมินดังนี้       

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  มีคะแนนของนักเรียนที่ได๎
คะแนนร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  คือ  35  ถือวําอยูํในเกณฑ์  ก าลังพัฒนา  ซึ่งต่ ากวําเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ      
                กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด  แตํคะแนนของนักเรียนที่ได๎คะแนน
ร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  คือ  47.10 ถือวําอยูํในเกณฑ์  ดี  เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ      
                กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด  แตํคะแนนของนักเรียนที่ได๎
คะแนนร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  คือ  31.60 ถือวําอยูํในระดับ  ก าลังพัฒนา ซึ่ง ต่ ากวําเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ      
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )  มีผลการประเมินต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนด  แตํคะแนน
ของนักเรียนที่ได๎คะแนนร๎อยละสูงสุดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ( อังกฤษ )   คือ  31.00  อยูํในระดับ 
ก าลังพัฒนา ถือวําต่ ากวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  สํวนผลคะแนนของนักเรียนที่ได๎ต่ าสุดยังสูงกวําทุกระดับ                                                                                                                            
            ทั้งนีโ้รงเรียนควรสํงเสริมและพัฒนาให๎ครูและผู๎เรียนเห็นคุณคําและความส าคัญในการทดสอบระดับชาติ ( O-
NET,NT, RT ) ที่จะใช๎ในการศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
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           1.2 สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลิศ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลิศ  ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ตัวบํงชี้ 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ร เชิงปริมาณ ร 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 5 

   2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบ
ด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 5 

   2.5 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ตามบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   2.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

 
1) กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางชัดเจนสามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตาม 
 
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุํมเป้าหมาย ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 
2561 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพ 
 
ภายในสถานศึกษาพร๎อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การด าเนินการทุกอยํางเป็นรูปธรรมและชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได๎มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรํวม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุํมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุํมที่เรียนรํวมด๎วยสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และ
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มีความปลอดภัยจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและสอบถามความพึงพอใจผู๎ที่เก่ียวข๎องในประเด็น
กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช๎โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 - โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน  - โครงการพัฒนาห๎องเรียนและการจัดการเรียนการสอนสูํมาตรฐาน 

- โครงการชุมชนสัมพันธ์  และโรงเรียนยังได๎จัดท าแผนปฎิบัติการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษา  
เป็นต๎น 
2) ผลการด าเนินงาน 
      1.สถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ตามบริบทของสถานศึกษาไมํต่ ากวําคําเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน : คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยี่ยม             ระดับคุณภาพ 5 ....สูงกวําคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยี่ยม  ระดับคุณภาพ 5 ....สูงกวําคําเป้าหมาย 
 1.3 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเป้าหมาย : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ยอดเยี่ยม ระดับคุณภาพ 5 ....สูงกวําคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ยอดเยี่ยม ระดับคุณภาพ 5 ....สูงกวําคําเป้าหมาย 
 1.5 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ตามบริบท
ของสถานศึกษา : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                        - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
                                           - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   3) จุดเด่น 
   -สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนกลําวคือ 
            โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร๎อมทั้ง
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จัดท ารายงานการประเมินตนเอง การด าเนินการทุกอยํางเป็นรูปธรรมและชัดเจน สามารถตรวจสอบได๎ 
-สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษากลําวคือ 
            โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ 
ภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
 

   4) จุดควรพัฒนา 
            -สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกลําวคือ 
            โรงเรียนควรสํงเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ให๎มากขึ้น 
-สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา
กลําวคือ 
           โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย ให๎มากกวําที่เป็นอยูํ 
 

         1.3 สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- เชิงคุณภาพ  ดีเลิศ  ระดับคุณภาพ 4 
- เชิงปริมาณ  ดีเลิศ   ระดับคุณภาพ 4 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ ร เชิงปริมาณ ร 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

   3.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู๎เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3. 3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผล  
กลับมาพัฒนาผู๎เรียน 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนา 
ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

   3.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 
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1) กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ 
โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริงมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ ผู๎เรียนได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดง 
 
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลายมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุขตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ 
เรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และจัดให๎มีการสอบถาม
ความพึงพอใจด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา รวบรวม สรุปและประมวลผลให๎เป็นที่นําเชื่อถือ โดยดูได๎จาก 

                  -โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎        - โครงการ  open  house  และวันแหํงความส าเร็จ 
                  - โครงการสํงเสริมการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล   
                  - โครงการสายสัมพันธ์อันดีของ  “ บวร” เพ่ือเยาวชน 
                  - โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา 

 

2) ผลการด าเนินงาน 
1.ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญไมํต่ ากวําคําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต
ได๎ : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 

   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
 1.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : คําเป้าหมาย ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามงกวําคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ...เป็นไปตาม.คําเป้าหมาย 
 1.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผล  กลับมาพัฒนาผู๎เรียน 
: คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
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 1.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนา ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 : คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
   - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย                                            
 1.6  ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ : คําเป้าหมาย  ดีเลิศ / ดีเลิศ 
                                        - เชิงคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ....เป็นไปตามคําเป้าหมาย 
   - เชิงปริมาณ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ 4 ...เป็นไปตาม.คําเป้าหมาย 
 3) จุดเด่น 
          - ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลกลับมาพัฒนาผู๎เรียน กลําวคือ 
 ครูจัดให๎มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ 
          -ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงและน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เชํน                   
                  ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ทางด๎านการเรียนดนตรีไทย  และดนตรีสากลไปมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือสังคม  
เชํนรํวมพีธีในงานศพ  งานประเพณีลอยกระทงประจ าปี  งานบวช  งานขึ้นบ๎านใหมํ  เป็นต๎น 
                 ผู๎เรียนมีความรู๎และความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือใช๎ในการจัดท าอาหารกลางวันและ
จ าหนํายให๎แกํบุคลากรในโรงเรียน 
                ผู๎เรียนมีความรูแ๎ละความสามารถในการเขียนลายสังคโลกและการพิมพ์พระเครื่องซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4) จุดควรพัฒนา 
          - ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กลําวคือ 
ครคูวรมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด 
 
          - ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ กลําวคือ 
ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องควรรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มากขึ้น 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

            ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต๎องน าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3 - 5 ปี )และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํนจุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐานพร๎อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต๎องการการชํวยเหลือดังนี้ 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          1.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) จุดเด่น 
            - ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย กลําวคือ ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรํวมกัน
บนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
            - ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมกลําวคือ ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัยสามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎ง
กับผู๎อ่ืน 
           - ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียนกลําวคือโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ผู๎ปกครอง ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
 

2) จุดควรพัฒนา 
            - ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ กลําวคือ โรงเรียนควรสํงเสริมให๎ครูฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต ให๎มากขึ้น 
             - ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพกลําวคือ โรงเรียนควรสํงเสริมให๎ครูฝึกให๎เด็ก
ผู๎เรียนรู๎จักการเสาะแสวงหาความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพให๎มากข้ึน 

1.2 ด้านกระบานการบริหารและการจัดการ 
1) จุดเด่น 
              -สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนกลําวคือ โรงเรียนด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มี
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร๎อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การ
ด าเนินการทุกอยํางเป็นรูปธรรมและชัดเจน สามารถตรวจสอบได๎ 
            -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษากลําวคือ โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง 
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ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา
บุคลากรและผู๎ที่เก่ียวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
 

2) จุดควรพัฒนา 
            -สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกลําวคือ โรงเรียนควรสํงเสริม สนับสนุน  
พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน ให๎มากขึ้น 
             -สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษากลําวคือโรงเรียนควรจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย ให๎มากกวําที่เป็นอยูํ 

1.3 ด้านกระบานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1) จุดเด่น 
             - ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลกลับมาพัฒนาผู๎เรียน กลําวคือ ครูจัดให๎มี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ 
         2) จุดควรพัฒนา 
             - ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กลําวคือ ครคูวรมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ให๎สูง
กวําคําเป้าหมายที่ก าหนด 
            - ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ กลําวคือ
ครูและผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องควรรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มากขึ้น 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           3.1 การจัดกิจกรรมที่เน๎นกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนเป็นกลุํมอยํางหลากหลาย 
           3.2 สํงเสริมครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นการคิดวิเคราะห์และเน๎นให๎ผู๎เรียนปฏิบัติ 
( Active Learning ) 
           3.3 สํงเสริมพัฒนาครูเข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการด๎านทักษะและการ 
ใช๎นวัตกรรมในงานท่ีได๎รับแตํงตั้งและมอบหมายพร๎อมติดตามนาไปใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
            3.4 การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรมและเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตามมาตรฐานสากล 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
            4.1 พัฒนาครูผู๎สอนในการวางแผนพัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามพระราชบัญญัติ 
 
การศึกษาแหํงชาติ 
           4.2 แนวการคิดวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎สูํแนวทางการประเมินการทดสอบการศึกษาแหํงชาติ 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 
 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
 

                                    - เอกสารอ๎างอิงที่ส าคัญ 
- ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

    - บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านมนต์คีรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี เมื่อวันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2563 
ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562  ด๎วยมติเป็นเอกฉันท์ใช๎
รายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายประชัน  สวํางพงษ์ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 

 
 

                                        ลงชื่อ 
( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 

           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 
รักษาการในต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านมนต์คีรี 
ที ่   3 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 
ปีการศึกษา 2562 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 วําด๎วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 
ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด๎วยระบบประกัน
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง และตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 2                
การประกันคุณภาพการศึกษา   หมายความวํา  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาและสร๎างความเชื่อมั่น ให๎แกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและสาธารณชน
วําสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหนํวยงาน
ต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแล และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน บ๎านเมืองเกํา"ศรีอินทราทิตย์" 
จึงแตํงตั้งบุคคลในท๎ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎แล๎วเสร็จ ดังตํอไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางอุไรวรรณ   โพธิ์นาค         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ  ประธานกรรมการ 
1.2 นายภาณุพงศ์ ชูมา               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านปากคลอง       กรรมการ 
1.3 นายประชัน สวํางพงษ ์      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.4 นายสมจิตร   พํุมพรม   ครู โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี กรรมการและเลขานุการ 

            มีหน๎าที ่ให๎ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก๎ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แกํคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางพรทิพย์  ศิริพันธุ์  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย               กรรมการ 
2.3 นายสมจิตร  พํุมพรม  ครู โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี                       กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
2.1 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายภาณุพงศ์ ชูมา  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านปากคลอง       กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
2.3 นางรุํงอรุณ  เปรมอ๎น  ครู โรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ                    กรรมการและเลขานุการ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน๎าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน๎าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
             4. ให๎โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด๎วย  8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให๎การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

6. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2562  ประกอบด๎วย 
6.1  นางอุไรวรรณ   โพธิ์นาค          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ         ประธานกรรมการ 
6.2  นางรุํงอรุณ เปรมอ๎น  คร ูโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ  กรรมการ 
6.3  นายสมจิตร พํุมพรม            คร ูโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี                  กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข๎อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วน ถูกต๎องตาม
สภาพความเป็นจริงที่สุด จัดสํงหนํวยงานต๎นสังกัด จ านวน 1 เลํม ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2563 ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิด
ความเรียบร๎อย อันจะยังสํงผลให๎เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสูํมาตรฐานการศึกษาตํอไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ. 2563 

                                                                                         (ลงชื่อ)  
                                                                                                    ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 

                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย”์ 
                                                                              รักษาการในต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 ค าสั่งโรงเรียนบ้านมนต์คีรี  
ที่      10 / 2562 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    สํวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  ทั้งระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสํวนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ระบุให๎สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ๎านมนต์คีรีจะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมของชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน๎าที่ในการรํวมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจั ดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นางอุไรวรรณ   โพธิ์นาค           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ      ประธานกรรมการ    
2. นายประชัน  สวํางพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
3. นางรุํงอรุณ  เปรมอ๎น  ครู โรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ   กรรมการ 
4. นายสมจิตร    พํุมพรม            ครู โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี                กรรมการและเลขานุการ 

ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งทุกคน ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 

        
ทั้งนีต้ั้งแตบํัดนี้เป็นต๎นไป                                                                                     

                                                     
                                    สั่ง  ณ วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                                                         ลงชื่อ 
                                                                                                  ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
                ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 
                                                  รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านมนต์คีรี   
ที่  12/ 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    สํวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  ทั้งระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสํวนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ก าหนดให๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 จึงแตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน๎าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นางอุไรวรรณ   โพธิ์นาค       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกําฯ       ประธานกรรมการ                              
2. นายภาณุพงค์  ชูมา           ผู๎ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
3. นายสมจิตร   พํุมพรม  ครู โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี                        กรรมการและเลขานุการ 

ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งทุกคน ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

                                   ลงชื่อ  
                                                               ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
                ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 
                                                  รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี            
 
 
 
   

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

    
 
ที ่ศธ 04158.058/18                                                         โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
          หมูํ 6 ต าบลเมืองเกํา อ าเภอเมือง 
          จังหวัดสุโขทัย 64210 

                        3   เมษายน   2563 
เรื่อง   เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านปากคลอง 

สิ่งที่สํงมาด๎วย  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ด๎วย โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  อ าเภอ  เมือง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท า
รายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญทําน ให๎เกียรติ
เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   โดยมีบทบาทหน๎าที่
ตามค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 รายละเอียดตามสิ่งที่สํงมา
ด๎วย พร๎อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการตํอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                                       ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 
                 รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

    
 
ที ่ศธ 04158.058/19                                                         โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
          หมูํ 6 ต าบลเมืองเกํา อ าเภอเมือง 
          จังหวัดสุโขทัย 64210 

                        3   เมษายน   2563 
เรื่อง   เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน  นางพรทิพย์  ศิริพันธุ์ 

สิ่งที่สํงมาด๎วย  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ด๎วย โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  อ าเภอ  เมือง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท า
รายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญทําน ให๎เกียรติ
เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   โดยมีบทบาทหน๎าที่
ตามค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 รายละเอียดตามสิ่งที่สํงมา
ด๎วย พร๎อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการตํอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                                       ( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 
                 รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.................................................. 

          โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคมพ.ศ. 
2561 จ าเป็นต๎องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎สอดคล๎องกัน จึงให๎ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี เรื่อง 
เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  
ได๎ก าหนดการจัดระบบ โครงสร๎างและกระบวนการจัดการศึกษาให๎ยึดหลักที่ส าคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี ในการประชุม ครั้งที่   1   เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2562 โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  จึงประกาศให๎
ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช๎
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการสํงเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  11   มิถุนายน  2562 

 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 

รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท๎ายประกาศโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบบัลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562                                                                                                                                                              

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 

แตํละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
             1.1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีแล ดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎เหมาะสมตาม
วัย 
             1.2  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกได๎เหมาะสมตามวัย 
             1.3  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม  ชํวยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
             1.4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา  สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา
และท๎องถิ่น 
2.2 จัดครูให๎ตรงตามความสามารถและเพียงพอกับชั้นเรียน 

             2.3 สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัยและเพียงพอ                                                                                                                      
2.5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

             2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวม 
2.7  ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักภาพ 
           3.2 สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยําง มีความสุข 
           3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย 
           3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์  และพัฒนาเด็ก 
           3.5 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอการจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท๎ายประกาศโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบบัลงวันที่  11  มิถุนายน  2562 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู๎เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

แตํละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

      2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

      3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
     4) มีความคิดสร๎างสรรค์และมีความสามารถสร๎างนวัตกรรม 

     5 ) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     6) มีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
     7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     8) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    1) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    2 ) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

    3 ) มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
    4)  มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

   5 ) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน 

 

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน 
  2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุํมเป้าหมาย 

  2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทข
สถานศึกษา 

  2.5 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ตาม บริบท
ของสถานศึกษา 

  2.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
3.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผล  กลับมาพัฒนาผู๎เรียน                                                                      
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนา ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
3.6 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  
เรื่อง ก าหนดคําเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับ กํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 
2561 และโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี ได๎ประกาศ ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2562 

 เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี มีคุณภาพและได๎มาตรฐานจึง
ก าหนดคําเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี
การศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 11  มิถุนายน  2562 

 
 
 

( นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองเกํา “ศรีอินทราทิตย์” 

รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท๎ายประกาศโรงเรียนบ๎านมนต์คีรี  เรื่องก าหนดคําเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่ 30  มีนาคม  2563 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง   
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง   
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 3 ระดับดี 3 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 3 ระดับดี 3 
      1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของ
แตํละระดับชั้น 

ระดับดี 3 ระดับดี 3 

       2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น ระดับดี 3 ระดับดี 3 
      3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ระดับดี 3 ระดับดี 3 

        4) มีความคิดสร๎างสรรค์และมีความสามารถสร๎างนวัตกรรม ระดับดี 3 ระดับดี 3 
        5) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี 3 ระดับดี 3 

    6 )มีผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET,NT,RT)ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดี 3 ระดับดี 3 

    7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 3 ระดับดี 3 
    8) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ระดับดี 3 ระดับดี 3 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
       1) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
       2) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       3) มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 4 ระดับเลิศ 4 
       4) มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 4 ระดับเลิศ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

เชิง   
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง   
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

      5) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎เรียน ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
      1) สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนด
ชัดเจน 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

      2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       3) สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียน
รอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        5) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ตามบริบทของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

        6) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       1) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
ผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       2) ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

 3)  ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 
       4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และ
น าผล  กลับมาพัฒนาผู๎เรียน 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนา ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ระดับดีเลิศ 4 ระดับดีเลิศ 4 

       6) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ 
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ         

ระดับดีเลิศ 
 

4 
 

ระดับดีเลิศ 
 

4 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

เกณฑ์การแปรค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ ช่วงความถี่ (ร้อยละ) ความหมาย 

5 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
4 80-89 ดีเลิศ 
3 70-79 ดี 
2 60-69 ปานกลาง 
1 ต่ ากวํา 59 ก าลังพัฒนา 

 
แนบท้ายประกาศ 

เรื่อง การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2562 

********************* 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ปฐมวัยโรงเรียนบ้านมนต์คีร ี
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็กระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  (4 ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1มีพัฒนาการ
ด๎านรํางกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนได๎ 

1) เด็กร๎อยละ 90 มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ยอดเยี่ยม 
2) เด็กร๎อยละ 80 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี ดีเลิศ 
3) เด็กร๎อยละ 80 ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงของห๎องเรียน รวมทั้ง เลํนและปฏิบัติ
กิจกรรมได๎อยํางปลอดภัยตํอตนเอง และตํอผู๎อ่ืน 

ดีเลิศ 

4)เด็กร๎อยละ 80 รู๎และปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 

ดีเลิศ 

5) เด็กร๎อยละ 80 สามารถเคลื่อนไหวรํางกายอยํางคลํองแคลํว ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการ
ด๎านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 
 

1)เด็กร๎อยละ82 รําเริง แจํมใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู๎สึก ได๎สอดคล๎อง
กับสถานการณ์อยํางเหมาะสมตามวัย 

 

2) เด็กร๎อยละ 80 กล๎าพูด กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมตามสถานการณ์ ดีเลิศ 
3)เด็กร๎อยละ 80 สนใจศิลปะ-ดนตรีมีความสุขและแสดงทําทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได๎ และสร๎างผลงานศิลปะ  
ได๎เหมาะสมตามวัย 

ดีเลิศ 

4) เด็กร๎อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจ ชํวยเหลอืและแบํงปัน ดีเลิศ 
5) เด็กร๎อยละ   80 สามารถท างานท่ีได๎รับมอบหมายจนส าเร็จได๎ด๎วยตนเอง ดีเลิศ 

6) เด็กร๎อยละ 80 รู๎จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรู๎จักอดกลั้นตํอสิ่ง
เร๎าใจที่มากระทบหรือพบเห็น 

ดีเลิศ 

7) เด็กร๎อยละ 80 มีจิตส านึกและคํานิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รู๎หน๎าที่รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 8)เด็กร๎อยละ 80 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและ
ผู๎อื่น 

ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการ
ด๎านสังคม 
ชํวยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

1) เด็กร๎อยละ 80 สามารถชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได๎
เหมาะสม 

ดีเลิศ 

2) เด็กร๎อยละ 80 มีวินัยในตนเอง เก็บของเลํน ของใช๎เข๎าที่อยํางเรียบร๎อยด๎วย
ตนเอง 

ดีเลิศ 

3) เด็กร๎อยละ  80 ใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางประหยัดและพอเพียง ดีเลิศ 
4) เด็กร๎อยละ 80 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมท้ังภายในและ
ภายนอกห๎องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะได๎ถูกท่ีด๎วยตนเอง 

ดีเลิศ 

5) เด็กร๎อยละ 80 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เชํน การไหว๎ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ 

ดีเลิศ 

6) เด็กร๎อยละ 80 สามารถเลํนหรือท างานรํวมกับผู๎อ่ืน และยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎ 

ดีเลิศ 

7) เด็กร๎อยละ 80 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู๎น าและผู๎ตามได๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการ
ด๎านสติปัญญา 
สื่อสารได๎ 
มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน 
และแสวงหา
ความรู๎ได๎ 

1) เด็กร๎อยละ 80 สามารถสนทนาโต๎ตอบ และเลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ ดีเลิศ 
2) เด็กร๎อยละ 80 สามารถ จับคูํ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุํม และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได๎ 

ดีเลิศ 

3) เด็กร๎อยละ 80 สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และค๎นหา
ค าตอบโดยใช๎วิธีการที่หลากหลายด๎วยตนเองได๎ 

ดีเลิศ 

4) เด็กร๎อยละ 80สามารถระบุปัญหา สร๎างทางเลือก และเลือกวิธีแก๎ปัญหาได๎ ดีเลิศ 
5) เด็กร๎อยละ 80 สามารถ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได๎ 

ดีเลิศ 

6) เด็กร๎อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ดีเลิศ 

7) เด็กร๎อยละ 80 สร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชํน ศิลปะ
การเคลื่อนไหว และทําทางการเลํนอิสระ 

ดีเลิศ 

8) เด็กร๎อยละ 80 สามารถใช๎สื่อเทคโนโลยี เชํน แวํนขยาย แมํเหล็ก กล๎อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และแสวงหาความรู๎ได๎ 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการระดับคุณภาพ    ดีเลิศ (4 ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของ
ท๎องถิ่น 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน 
และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และบริบทของท๎องถิ่น อีกท้ังมีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
เตรียมความพร๎อมและไมํเรํงรัดวิชาการ  เน๎นการ
เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต๎องการ
และความแตกตํางของเด็กปกติ และ
กลุํมเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท๎องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 1) สถานศึกษามีการจัดครูให๎เหมาะสมกับกับ
ภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผํานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย อยํางเพียงพอกับชั้นเรียน 

ดีเลิศ 

2.3สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด๎านการจัดประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช๎ประสบการณ์ส าคัญ ใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมี
การสังเกตและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 

3) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ดีเลิศ 

4) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครู(ปฐมวัย)ทุกคน
พัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด๎วยการใช๎ชุมชน
แหํงการเรียนรู๎(ProfessionalLearning 
Community: PLC) เป็นวิธีการในการพัฒนา 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.4จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมภายในและ
ภายนอกห๎องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของ
เด็ก 

ดีเลิศ 

 2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริมให๎เด็ก
เกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม เลํน
แบบรํวมมือรํวมใจ 

ดีเลิศ 

 3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย 
มีสื่อการเรียนรู๎ เชํน ของเลํน หนังสือนิทาน สื่อ
จากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย 
สื่อเทคโนโลยีสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู๎ 

ดีเลิศ 

2.5ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อ
การเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ
ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครูอยํางเพียงพอและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวน
รํวม 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและตํอเนื่อง มีการ
ชี้แนะระหวํางการปฏิบัติงาน สํงผลตํอคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมี
สํวนรํวมจนเป็นแบบอยํางที่ดี  และได๎รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 

ดีเลิศ 

 2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่องเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยํางมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.7ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอ
กระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

1) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  (4) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็ก
มีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 มีการวิเคราะห์ข๎อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข๎อมูลในการจัด
ประสบการณ์/กิจกรรม และชํวยเหลืออยําง
เหมาะสมกับเด็ก 

ดีเลิศ 

2) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 มีแผนและใช๎แผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการ
ครบทุกด๎านทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอยํางสมดุล เต็มศักยภาพโดย
ความรํวมมือของพํอแมํ ครอบครัว ชุมชนและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง  และเป็นแบบอยํางที่ดี 

ดีเลิศ 

3.2สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เลํน และปฏิบัติ
อยํางมีความสุข 

1) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 สรา๎งโอกาสให๎เด็ก
ได๎รับประสบการณ์ตรง เลํน และปฏิบัติ
กิจกรรม  เรียนรู๎  ลงมือท า และสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเองอยํางมีความสุข 

ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

1) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนได๎สะอาด  ปลอดภัย 
อากาศถํายเทสะดวก  เด็กมีสํวนรํวมในการจัด
ห๎องเรียน เชํน ป้ายนิเทศ  การจัดมุมตําง ๆ การ
เก็บดูแลรักษาของเลํน สิ่งของเครื่องใช๎ ให๎เป็น
ระเบียบสวยงาม 

ดีเลิศ 

2) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 ใชส๎ื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชํวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู๎ของเด็ก เชํน กล๎อง
ดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู๎กลุํม
ยํอย  สื่อ ของเลํนที่กระตุ๎นให๎คิดและหาค าตอบ 

ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

1) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 ประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด๎วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
2) ครู(ปฐมวัย)ร๎อยละ80 มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู๎ปกครองและ
ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 

ดีเลิศ 

 

3) คร(ูปฐมวัย)ร๎อยละ80 มีการน าผลการ
ประเมินที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

 3.5 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอการ
จัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจใน
พัฒนาการของเด็กท่ีมีพัฒนาการดีข้ึน 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมนต์คีรี 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  (4 ) 

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

1.1 มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การสื่อสาร เป็นไปตาม
เกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

1) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการ
อําน เขียนภาษาไทยอยูํในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

2) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าเสนองาน ผลงาน ได๎ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

3) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการ
อํานเขียน ค า และประโยคภาษาอังกฤษ ได๎ตาม
ระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ดี 

4) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอยํางงํายได๎ตามระดับชั้นและตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

1.2 มีความสามารถในการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ของแตํละ
ระดับชั้น 

1)  นักเรียนร๎อยละ70 ได๎ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ3ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

ดี 

1.3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก๎ปัญหา 

1) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก๎ปัญหาได๎ 

ดี 

2) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการคิด
อยํางมีวิจารณญาณ โดยใช๎เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎ 

ดี 

3) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก๎ปัญหา 

ดี 

1.4 มีความคิดสร๎างสรรค์ และมี
สามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

1) นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลงานจากการท า
โครงการ/โครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหมํ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ 
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

ดี 

1.5 มีความสามารถในการใช๎ 1) นักเรียนร๎อยละ 70 สามารถสืบค๎นข๎อมูลจาก ดี 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อินเตอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเองได๎ 
2) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการ
เลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

ดี 

3) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถด๎านการ
สื่อสารผํานเครือขํายสังคม (Social Network) 
เพ่ือพัฒนาตนเองในด๎านการเรียนรู๎ การท างาน
อยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม 

ดี 

1.6 มีผลการประเมินระดับชาติ ( 
O-NET ,NT , RT) เป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 

1) ผลการประเมินระดับชาติ ( O-NET ,NT , RT) 
มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร๎อยละ  3 

ดี 

1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) นักเรียนร๎อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

ดี 

1.8 มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

1) นักเรียนร๎อยละ 70 มีความรู๎ เจตคติท่ีดี และ
ทักษะพ้ืนฐานตํองานอาชีพได๎ตามระดับชั้น 

ดี 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ  70 มี
ความรู๎ เจตคติท่ีดี และทักษะในการประกอบ
อาชีพได๎อยํางน๎อย 1 อาชีพ 

ดี 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ร๎อยละ 70 มี
ความพร๎อมในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

              2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1) นักเรียนร๎อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 

2.2 มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย 

1) นักเรียนร๎อยละ 80 มีความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

ดีเลิศ 

2) นักเรียนร๎อยละ 80 รํวมโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนและชุมชนอยํางตํอเนื่อง 

ดีเลิศ 

3) นักเรียนร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.3 ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

1) นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรับผิดชอบมีวินัยมี
ภาวะผู๎น า มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยูํ
รวํมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อืน่ไมํมีความ
ขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 

ดีเลิศ 

2.4 มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 

1) นักเรียนร๎อยละ 80 มีน้ าหนัก สํวนสูง ตาม
เกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดีเลิศ 

2) นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะชีวิต โดยรู๎และ
เข๎าใจ สามารถป้องกันตนเองจากสภาวะหรือ
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง             

ดีเลิศ 

3) นักเรียนร๎อยละ 80 เข๎าใจและยอมรับในความ
แตกตํางทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา สามารถ
อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

ดีเลิศ 

 2.5  ผู๎มีสวํนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอ
คุณภาพผู๎เรียน 

1) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและผู๎ปกครองร๎อยละ  80 มี
ความพึงพอใจตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู๎เรียน
และผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการเรียนดีขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (4 ) 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
2.1สถานศึกษา มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต๎องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยํางเป็น
ระบบมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยความรํวมมือของทุกฝ่าย / มีการ
น าแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
และน าข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็น
แบบอยํางได๎ 

ดีเลิศ 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ  ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1)  สถานศึกษามีโครงสร๎างการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง 4 งานหลักของสถานศึกษา 
และมีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ชัดเจน 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบ
ด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและท๎องถิ่นและเป็นแบบอยํางได๎ 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนทุก
กลุํมเป้าหมายอยํางรอบด๎านตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 2.4 สถานศึกษาพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะทาง
วิชาชีพ 

1) ครูและบุคลากรร๎อยละ 85 ได๎รับการ
สนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมตรง/สอดคล๎องกับ
ความต๎องการและหน๎าที่ที่ปฏิบัติ อยํางน๎อย 20 
ชั่วโมงตํอปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

 

2) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูพัฒนางานโดยใช๎
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC ) ทุกกลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตาม
บริบทของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่น ปลอดภัย 
มีแหลํงพักผํอนเพียงพอส าหรับนักเรียน  และมี
แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข๎าถึงได๎งําย 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีห๎องหนังสือ(ห๎องสมุด) 
ห๎องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให๎
นักเรียนทุกคนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน อยําง
น๎อย 2 ครั้งตํอ 1 ปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ตาม
บริบทของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยําง
เพียงพอและใช๎ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีการสํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (4 ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

3.1 ครูจัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎ 

1) ครูร๎อยละ 85 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา สํงผลให๎ผู๎เรียน
สร๎างองค์ความรู๎และจัดระบบการเรียนรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง 

ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 

2)ครูร๎อยละ 85 มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถ
น าไปจัดการเรียนการสอนได๎จริงและผู๎เรียน
สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎

ดีเลิศ 

3) ครูร๎อยละ85 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ 
(วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)อยํางน๎อยภาค
เรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพรํและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

3.2 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

1) ครูร๎อยละ 85 ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและ
สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

ดีเลิศ 

2) ครูร๎อยละ 85 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1) ครูร๎อยละ 85  จัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน 
ให๎นําดู นําอยูํ นําเรียน และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 

ดีเลิศ 

2) ครูร๎อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมีความสุข 

ดีเลิศ 

3.4 ครูมีตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู๎เรียน 

1) ครูร๎อยละ 85 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ผู๎เรียน และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนและปรับปรุงการจัดการ 

1) ครูร๎อยละ 85  เข๎ารํวมชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ระหวํางครูและผู๎เก่ียวข๎อง  

ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
  เรียนรู๎ พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อน

กลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยํางตํอเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

  3.6 ผู๎มีสวํนเกี่ยวข๎องพึงพอใจตํอ
การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็น
ส าคัญ 

 1) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและผู๎ปกครองพึงพอใจตํอการ
จัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  ท าให๎ผู๎เรียน
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

      1.ศึกษา วิเคราะห์ ข๎อมูล สารสนเทศปีที่ผํานมา เป็นฐานในการก าหนดคําเป้าหมาย 
      2.การก าหนดคําเป้าหมายแตํละมาตรฐานก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   ดังนี้ 

              ระดับ  ยอดเยี่ยม    ร้อยละ 90-100 
              ระดับ  ดีเลิศ           ร้อยละ 80-89 
             ระดับ  ดี    ร้อยละ 70-79 
             ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 60-69 
             ระดับ  ก าลังพัฒนา ร้อยละ 50-59 

      3. การก าหนดคําเป้าหมายในแตํละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร๎อยละตามความเหมาะสม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไป   โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี   ที่อยูํหมูํ   6   ต าบลเมืองเกํา  อ าเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย                                   

โทรศัพท์ 055 – 617431 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีนักเรียนทั้งหมด  32  คน  และบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน  4  คน มีเนื้อที่ทั้งหมด  6 ไรํ  3 งาน  50  ตารางวา  โรงเรียนบ๎านมนต์คีรี ได๎ด าเนินการและ
ปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังกลําว โดยบรรลุผล ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ       
               ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู๎เรียนสามารถอํานออกและเขียนคลํองตามมาตรฐานการอําน
ในแตํละชํวงชั้น สามารถเขียนสื่อสารได๎  ท าให๎นักเรียนบุคคลที่มีนิสัยรักการอําน แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด 
แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆ รอบตัว มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม เรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน ท าให๎ผํานเกณฑ์การอํานคิดวิ-เคราะห์ เขียนสื่อความ 
และ การทดสอบระดับชาติ รวมทั้งใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และโครงการที่สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองตลอดจนมีห๎องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง พร๎อมที่จะให๎นักเรียนสามารถใช๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ตํางๆ ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว ท าให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ 
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องนักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล๎อม และด ารงตนอยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพ โดยการ ออกก าลังกาย  และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ตลอดจนการดูแลความสะอาดของรํางกาย 
ผิวหนัง ฟัน ผม ฯลฯ  และสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ  เชํน การแขํงขันกีฬา  การแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ  และเข๎ารํวมการแสดงในวันส าคัญตํางๆ กับชุมชน  เชํน การรํวมกิจกรรมวันส าคัญของวัดตระพังทอง  วัดศรีชุม  
และวัดพระพายหลวง  โดยได๎จัดท าโครงการที่มีการสํงเสริมพัฒนานักเรียนทั้งรํางกายและจิตใจได๎แกํ โครงการสํงเสริม
สุขภาพ โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนได๎รับการยกยํอง และได๎รับรางวัลจากการเข๎าแขํงขัน
ทักษะ  ได๎รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนํวยงานตํางๆโดยทางโรงเรียนสํงเสริมนักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมที่แตกตําง และตระหนักรู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อม โดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ดังตัวอยํางจากการเข๎ารํวมแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรม ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศหลายหลายรายการ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ รวมไปถึงการเป็นสถานศึกษาพอเพียง  และสํงเสริมให๎มีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริตและหาความรู๎เพ่ิมเติมในอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
              ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม
และใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ   โดยผู๎บริหารสํงเสริม สนับสนุน
พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร นิเทศภายใน  ผู๎บริหารให๎ ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา   มีการสร๎างขวัญและ ก าลังใจให๎แกํ
บุคลากรในโรงเรียน  นอกจากนี้ผู๎บริหารยังเป็นผู๎ที่มีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีการแสวงหาความรู๎ ที่ทันสมัย มีใจกว๎าง 
รับฟังข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของผู๎รํวมงาน เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให๎มี ประสิทธิภาพและ
สถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร๎างบริหารเป็นระบบมีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปี ในการบริหารจัดการและ   มี

ง 
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คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งได๎รับการคัดเลือกเป็นไปตามกฎกระทรวง เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการโรงเรียน
อยํางตํอเนื่อง สถานศึกษามีการสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให๎บริการชุมชน มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมหลักสูตร สนองความต๎องการของผู๎เรียนผู๎บริหารมีความคิดริเริ่ มในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
               จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะ  ในทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎และทุกชั้น ชํวยพัฒนาทักษะด๎านการคิดวิเคราะห ์ นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นของตน  ท าให๎รู๎จักท๎องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ท าให๎ครูจัดท าแผนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน   เป็นส าคัญ ครูมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหก๎ับผู๎เรียนใหเ๎กิดความรู๎ความเข๎าใจอยํางสูงสุด ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎รับการ
ชํวยเหลือในระดับเบื้องต๎น สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดีเลิศ  โดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จด๎านกระบวนการจัดการ เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง ให๎นักเรียนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัด
กิจกรรม ส าหรับนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะ ได๎แสดงความคิดเห็น ได๎  แสดงออก 
เป็นผู๎สามารถสรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ครูใช๎ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน๎น 7 การมีปฏิสัมพันธ์ ระหวํางเด็ก กับครู ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก 
เด็กรักการเรียนรู๎ และสามารถอยูํรํวมกันได๎ อยํางมีความสุข ครูรํวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และ
ประเมินผู๎เรียนอยํางมี ขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร๎อมทั้งน าผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน ครูผู๎สอน รํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และน าไป 
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎  และมีการจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE  แสดงผลงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 


