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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report)ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผล  ของ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และ
ในระดับขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สาธารณะชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 1   ต าบลดงเดือย   อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์ 055-691026 โทรสาร055-691026 
e-mail  bdd_s@hotmail.com  เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดงเดือย โดยมี  นายทองหล่อ  คล้ายแท้  
ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 เปิดท าการสอนรวมทั้งส้ิน  7  ห้องเรียน เปิด
สอนระดับช้ันอนุบาล  ๒  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวนผู้เรียน  25 คน  ซึ่งเป็นโรงเรียนเรียนรวม
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2560  จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 1 คน คือเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ  

 
ผลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม อยู่ในระดับ ดีเลิศ สรุปเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ 66.67  
 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  ร้อยละ 100   
 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   ร้อยละ 100  
 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   ร้อยละ 66.67  

 ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายตามท่ี สถานศึกษาก าหนด โดยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
และมีแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนท่ีดีและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของช้ันเรียน รู้จักการดูแลตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ระวังภัยจากบุคคล 
ส่ิงแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 โรงเรียนมีสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม ส่ือ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยอย่าง
เพียงพอและหลากหลาย ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่าง
เหมาะสม มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้
เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการส่งเสริมให้ครูอบรมด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล  ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

mailto:bdd_s@hotmail.com


 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ: ดี  
 ครูจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มตามศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น  
รายบุคคล  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้าน อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  สร้างโอกาสและส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง โดยผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ มีการจัด
บรรยากาศภายในห้องและนอกห้องท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผล
งานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้เป็นต้นมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและ วิธีการท่ี หลากหลาย 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยสูงขึ้น 
 1. สถานศึกษาต้องส่งเสริม พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย  ควรส่งเสริมด้าน
ทักษะภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรจัดกิจกรรมในโครงการให้หลากหลาย    
 2.  สถานศึกษาควรขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็กให้
แสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย  
 3.  สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านบุคลากรโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน มองเห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 4.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5.  สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความสะอาดท้ังส่วนตัวและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการประหยัด 
การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม รับผิดชอบสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีมารยาทไทยให้มากขึ้น มอบรางวัล
ชมเชยการกระท าความดีในแต่ละด้าน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน ระดับ ดี  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง : ดี  
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ผู้เรียนร้อยละ 71.43 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนร้อยละ 66.66 มีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารตามเกณฑ์ของแต่
ละช่วงช้ัน  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –6 ร้อยละ 66.67  มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  ร้อย
ละ 62.00 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป สรุปความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 64.34ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามแบบการประเมินการคิดวิเคราะห์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณตามช่วงช้ัน  ผู้เรียนร้อยละ 76.19 มีผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ระดับ 3 ขึ้นไป และผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ ในระดับ 3 ข้ึนไป  
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        ผู้เรียน ร้อยละ 80.95  มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 90.47 มีผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนร้อยละ 95.24 มีผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายในระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับดี    
   สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดโดยใช้ผลการ

ประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม ตามหลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) ร่วมกับหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (Good Governance) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข รู้รอบด้านท้ังทักษะวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเมาะสมและมีความปลอดภัย 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  ผลการประเมินตนเอง : ดี 
  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูผู้สอนบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก รักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 จุดเด่น 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (Reading Test 
: RT)ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา2562 มีพัฒนาการท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2561  
2. การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารและการท างานของครูและบุคลากรเป็นระบบ ครูทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการท างาน สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
3.  ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ มีความสุขกับการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนระดับข้ันพื้นฐาน ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านทักษะภาษาอังกฤษตามช่วงวัยอย่าง
เหมาะสมเน้นการพูดเพื่อการส่ือสารเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยเน้นด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น คนเก่งคนดี

ของสังคม  มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  คิดค านวณเป็น 
7. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ทักษะอาชีพ 
8. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3   (Ordinary National Educational Test): O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 
2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2562  
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ท่ีอยู่  หมู่ 2   ต าบลดงเดือย   อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์  ๐๕๕ – ๖๙๑๐๒๖ 
โทรสาร  ๐๕๕ – ๖๙๑๐๒๖  ในปีการศึกษา 2562  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล  ๒  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6   ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายทองหล่อ   คล้ายแท้  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือยรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีประชากรประมาณ  3,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดดงเดือย   วัดโพธิ์หอม   วัดยางมวล   ส านักสงฆ์สุนทร 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดงเดือย  หนองบึงมูล 
2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  อาชีพหลักของชุมชน คือการท านา และ
รับจ้าง เนื่องจากบริเวณท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังแม่น้ ายม  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป  คือ การอุปสมบทพระหมู่    ประเพณีวันสงกรานต์   
ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 25,000 –45,000 
บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 คน 
 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

โอกาส ข้อจ ากัด 

1.. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษาสนับสนุน
ร่วมมือกันพฒันาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

2.องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

3.โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดงเดือย   
 

4.นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่าง
กว้างขวางและสร้างสรรค์ 
 

5. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และด้านงานอาชีพ 

1.ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
 

2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปท างาน 
ต่างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
 

3.ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ระบบดิจิตอล 
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1.2ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  

1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
ปีการศึกษา

2562 
- - - - - 1 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา อื่นๆ ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 1 - - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

2562 
- - - - - - 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
- 0 - 
-  - 

รวม 0 - 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  199  คน 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
อ.2 1 1 0 1 1 
อ.3 1 2 0 2 2 
รวม 2 3 0 3  
ป.1 1 0 5 5 5 
ป.2 0 0 0 0 0 
ป.3 1 2 2 4 4 
ป.4 1 2 1 3 3 
ป.5 1 1 3 4 4 
ป.๖ 1 2 4 6 6 
รวม 5 7 15 22  

รวมทั้งหมด 7 10 15 25  
 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
     ระดับปฐมวัย 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบท้ัง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 1 1 1 0 3 

อ.3 2 2 2 2 8 

รวม 3 3 3 2 11 

ร้อยละ 100 100 100 66.67 91.67 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไปช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 
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วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 100 0 100 100 0 33.33 
คณิตศาสตร์ 60.00 0 66.67 100 0 83.33 
วิทยาศาสตร์ 100 0 100 100 0 66.67 
สังคมศึกษาฯ 100 0 66.67 66.67 0 66.67 
ประวัติศาสตร์ 40.00 0 100 33.33 0 83.33 
สุขศึษาและพละศึกษา 100 0 100 100 0 100 
ศิลปะ ดนตรี 100 0 100 100 0 100 
การงานฯ 100 0 66.67 100 0 83.33 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 0 0 100 66.67 0 16.67 

 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 
 
 

 
ระดับช้ัน 

 
 

จ านวนนักเรียน 

 
 

ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 

ป.1 5 5 100 
ป.2 0 0 0 
ป.3 3 3 100 
ป.4 3 3 100 
ป.5 4 0 0 
ป.6 6 6 100 
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4.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับช้ันระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ป.1 5 5 100 
ป.2 0 0 0 
ป.3 3 3 100 
ป.4 3 3 100 
ป.5 4 0 0 
ป.6 6 6 100 

 
 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 83.30 83.60 83.45 
คะแนนเฉล่ียเขตพื้นท่ี 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 66.81 71.55 69.18 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 67.49 72.51 70.00 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

5 
 

100 5 100 5 100 
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จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง  5    คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง   5    คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ 5    คน 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561–2562 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
 2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 83.30 +83.30 
การอ่านรู้เรื่อง ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 83.60 +83.60 
รวม 2 สมรรถนะ ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 83.45 +83.45 

 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

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

 

หมายเหตุ รอผลการประเมิน 
 

ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561–2562 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
 2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 53.18   
ด้านค านวณ 47.19   
ด้านเหตุผล 48.07   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 49.48   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา2562   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 36.67 20.83 29.42 25.42 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

47.95 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา 2561 - 2562   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 56.71 36.67 -20.04 

คณิตศาสตร์ 41.43 20.83 -20.6 

วิทยาศาสตร์ 34.71 29.42 -5.29 

ภาษาอังกฤษ 31.43 25.42 -6.01 

 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ห้องสมุด 1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้อง
วิทยาศาสตร์ 

1 2 5 0 3 3 4 6 
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แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เศรษฐกิจพอเพียง 
- แปลงผัก 
- บ่อเลี้ยงปลา 
-โรงเรือนเพาะเห็ด 

1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องปฏิบัติงาน
อาชีพ 

1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องดนตรี
นาฏศิลป์ 

1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องพยาบาล 1 2 5 0 3 3 4 6 

สนามกีฬา 1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องสหกรณ ์ 1 2 5 0 3 3 4 6 

สนามเด็กเล่น 1 2 5 0 3 3 4 6 

สนามกีฬา 1 2 5 0 3 3 4 6 

ห้องสหกรณ ์ 1 2 5 0 3 3 4 6 

วัดดงเดือย 1 2 5 0 3 3 4 6 

อบต.ดงเดือย 0 0 5 0 3 3 4 6 

หนองบึงมูล 0 0 5 0 3 3 4 6 

อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

1 2 5 0 3 0 0 0 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลดง
เดือย 

1 2 5 21 12 12 19 14 

วัดสุนทร 0 0 0 0 0 12 19 14 
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1.7 ผลงานของสถานศึกษา 

 (โรงเรียนบ้านดงเดือย) 

ล าดับ รายการ 

1 โรงเรียนบ้านดงเดือย ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2 โรงเรียนบ้านดงเดือยได้รับการคัดเลือกระดับดีเด่นในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ประจ าปีการศึกษา 2562 

3 เหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

4 ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขนัท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 -ม.3 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

5 ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมโครงงานอาชีพ  ระดับ ม.1 -ม.3 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดับ ม.1 -ม.3 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 
๔-๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับเขตพื้นท่ี                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

9 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 -ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับเขตพื้นท่ี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมโครงงานอาชีพ  ระดับ ม.1 -ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดับ ม.1 -ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับเขตพื้นท่ี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

12 รางวัลเหรียญทองเงินการแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ระดับเขตพื้นท่ี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

13 
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ล าดับ รายการ 

13 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ระดับเขตพื้นท่ี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

14 รางวัลเหรียญเข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิต ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ระดับเขตพื้นท่ี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

15 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ระดับเขตพื้นท่ี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

15 

 

รางวัลเหรียญทองกิจกรรมพฒันาผู้เรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ระดับเขตพื้นท่ี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเอง 
จากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2561 

************************ 
 

 
โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคลมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   มีการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้
อ่านออกเขียนได้  คิดค านวณเป็น  โดยการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและมุ่งเน้นการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้
พัฒนาขึ้น  จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นทักษะอาชีพเพื่อ
การมีงานท าเน้นให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้เสริมระหว่างเรียน  เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การเล้ียงปลาดุก การปลูกพืชผักสวนครัว    การเล่นดนตรี
ตามงานต่างๆ   ปลูกฝังจิตสานึกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัด
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครอง รณรงค์การเลือกต้ัง  จัดการเลือกต้ังประธานนักเรียน 
ส่งเสริมให้รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ  ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม   จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง   คนดีของสังคม มีจิต
สาธารณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย :  ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมในระดับปฐมวัย ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ในระดับคุณภาพ ดี (ระดับคะแนนร้อยละ 
70.00 – 79.99)  ซึ่งในมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก  มีการประเมินได้ในระดับ  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ  
91.67  โดยมีรายละเอียดตามข้อบ่งช้ีดังนี้ 
  เด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อยู่ในระดับร้อยละ  100  มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  ตามโครงการกินอิ่มยิ้มได้  วัยใส
ใจเบิกบาน  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมได้ส่งเสริมสุขภาพเด็กให้เด็กได้รับประทานอาหาร 
ท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย  มีการควบคุมดูแลให้เด็กได้ด่ืมนมเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอและจากการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพเด็ก  แบบบันทึก
อาหารเสริม(นม)  แบบบันทึกการแปรงฟัน  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็กแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย  
ผลการด าเนินการปลายปีการศึกษา  เด็กทุกคนมีน้ าหนักส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  และ
เด็กทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆได้ 
 เด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  2-3  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  อยู่ในระดับร้อยละ  100  เด็ก
สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ตามโครงการพุทธบุตรน้อย  ยิ้มใสไหว้สวย  และ
หนูน้อยจิตอาสา  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการปลูกฝังจิตส านึกในการพัฒนาด้านจิตใจ  อารมณ์  ไม่ว่าจะเป็น
การฝึกนั่งสมาธิ  การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน  การร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  การส่งเสริมให้ศิษย์
ไหว้ครู  น้องไหว้พี่  เพื่อนไหว้เพื่อน  การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก  การ
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มีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ัฒนาส่ิงแวดล้อม  การสังเกตจากใช้ชีวิตประจ าวันในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ
สังคม  เช่น  การท้ิงขยะให้ถูกท่ี  รักษาความสะอาดของห้องเรียน  รู้จักการประหยัดน้ าและไฟ  เป็นต้น 
 
 เด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  2-3  มีพัฒนาการด้านสังคม  อยู่ในระดับร้อยละ  100   
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตามโครงการหนูน้อยรักเมืองไทย  ธนาคารน้อย  
หนูน้อยจิตอาสา  กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  มุ่งเน้นให้เด็กเห็นความส าคัญของประเพณีไทย  การปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมประเพณีต่างๆ  การฝึกการออมเงิน  ปลูกฝังเรื่องการประหยัดอดออม  โดยมี
การบันทึกตามแบบบันทึกการออมทรัพย์  การส่งเสริมให้เด็กได้ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  
 มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ปลูกฝังให้เด็กเกิดความรับผิดชอบในการท างานท่ีดีขึ้น  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่อง
เล่นต่างๆได้อย่างปลอดภัย  ในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น  เป็นต้น 
   เด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  2-3   พัฒนาการด้านสติปัญญา  อยู่ในระดับร้อยละ  66.67  
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แกเด็กในทุกๆสาระท่ีควรเรียนรู้  โดยมีการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นเกม  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ให้เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่-เล็ก  การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง  5  ทักษะการส่ือสาร  ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย    
โดยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  การจัดประสบการณ์ภายในช้ันเรียน  การส่งเสริมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การพาเด็กไปใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน  ส่งเสริมตาม
โครงการหนูน้อยนกัอ่าน  ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็ก  การศึกษานอกสถานท่ี  เพิ่มเติมความรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงในสถานท่ีต่างๆท่ีเด็กได้เข้าไปอยู่ในสถานท่ีจริง  เหตุการณ์จริง  ท าให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเพิ่มมากขึ้น 
 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม  มีการพัฒนาและส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และ
จิตใจด้านสังคม ด้านสติปัญญา อย่างสมบูรณ์
แข็งแรง  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  รักท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ส่งเสริม 
ปลูกฝังความเป็นไทย ส่งเสริมความกล้าแสดงออก
ของนักเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 

 

การฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสารใน
ห้องเรียนให้น้อยลง  ด้านการมีความคิดรวบยอด 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่านการท ากิจกรรมเสริม
สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยการพัฒนา ปลูกฝังใน
เรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และ
การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็น
นิสัยการใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมในระดับปฐมวัย ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ในระดับคุณภาพ ดี (ระดับคะแนนร้อยละ 
70.00 – 79.99)  ซึ่งในมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีการประเมินได้ในระดับ   
ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ  81.25  โดยมีรายละเอียดตามข้อบ่งช้ีดังนี้ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ 
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนาเด็กปฐมวัย  บริหารงานด้วยกลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  โดยด าเนินการ 
จัดครูผู้สอนประจ าช้ันละ  1  ท่านต่อนักเรียน  25  คนโดยประมาณ  มีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมาช่วยดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์
เพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความสุขในการเรียนรู้ และโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้าอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้ครูทุกคนได้วิเคราะห์ศักยภาพเด็ก ศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ท้ังจัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของเด็กส่งเสริมครูในการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย  มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ หลากหลาย เช่น มีสนามเด็กเล่นท่ีมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการเล่นของนักเรียน 
ครู จัดมุมประสบการณ์จ านวนห้องละ 2 มุม ประกอบด้วยมุมโสตศึกษา และมุมส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ  
เช่นหนังสือการ์ตูน เกม ของเล่น ดินน้ ามัน เป็นต้น  สถานศึกษาจัดให้ห้องเรียนระดับปฐมวัยทุกห้องมีส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก เช่น เปิดวีดีโอการออกก าลัง   
การร้อง การเต้น  นิทาน รวมถึงการเปิดธรรมะ สอนให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของ
ศีลธรรมอันดีของพระพุทธศาสนา  มีการบริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู  
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชมและหน่วยงานอื่นๆ  ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ  ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

    มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การจัดส่ิงอ านวย 
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ครูได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 

ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
 อย่างปลอดภัย และพอเพียง  ก าหนดแผนการพัฒนา
ครูอย่างชัดเจน 

 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

ระดับคุณภาพ    ดี       
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมในระดับปฐมวัย ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ในระดับคุณภาพ ดี (ระดับคะแนนร้อยละ 
70.00 – 79.99)  ซึ่งในมาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีการประเมินได้ในระดับ  ดี  
คิดเป็นร้อยละ  73.75  โดยมีรายละเอียดตามข้อบ่งช้ีดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โดย
การศึกษาข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีเช่นการแสดง ในโอกาสต่าง ๆ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา/นันทนาการ เช่น  กีฬาสี (อนุบาล)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้จักแยกแยะ การจ าแนกเปรียบเทียบส่ิง
ต่างๆ รู้จักจัดหมวดหมู่ รู้จักการแสดงความสัมพันธ์การจัดส่ิงของ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนใช้โดย
การเล่านิทาน ดูซีดีคุณธรรม ดูการ์ตูนที่มีข้อคิด ติดตามข่าวและเหตุการณ์ รวมถึงการติดตามข่าวทางวิทยุและ
โทรทัศน์     เพื่อน าข่าวมาสนทนาหาเหตุและผล ตลอดจนการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จากการท า
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนักเรียนมคีวามสนใจและกระตือรือร้นในการท างาน รักการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมกีารน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
โดยการน ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการพฒันางาน
และตนเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพหรือต่องานท่ีได้ลงมือท าด้วยตนเอง 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล แผนการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ คือเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม และแต่ละกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทักษะ เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามมุมประสบการณ์ เด็กมีโอกาสได้
เลือกเล่นอย่างเสรีตามความต้องการของตนเอง เด็กได้เล่นบทบาทสมมติตามมุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมร้านค้า
มุมหนังสือ 
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 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จินตนาการในการสร้างผลงาน 
 3. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กๆ ได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ
ตามจังหวะสัญญาณ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต 
ได้คิดแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกผ่านกิจกรรมต่างๆ 
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ออกจากห้องเรียนเพื่อออกกาลัง เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมต่างๆ 
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่นท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กสามารถเล่นคนเดียว
หรือเป็นกลุ่ม ช่วยให้เด็กรู้จักการสังเกต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปร่าง สี จ านวน ประเภท ความสัมพันธ์ 
  ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยประเมินผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตร
ประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินโครงการประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา 
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนจบ
การศึกษาปฐมวัยโดยตรงมีความรู้ ความสามารถใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กได้ครบทุกด้านครูได้รับการพัฒนา
ให้เกิดความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

 

 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย 
มีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนอย่างเป็นระบบ         
จัดอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ควรให้มีการสับเปล่ียน
ระหว่างครูภายในกลุ่มโรงเรียนมาประเมนิพัฒนาการ
เด็กเพื่อท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาเด็กได้ถูกต้องยิง่ขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ   ดี .   
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

  ผู้เรียนร้อยละ 71.43 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนร้อยละ 66.66 มี
ความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงช้ัน  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –6 
ร้อยละ 66.67  มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  ร้อยละ 62.00 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป สรุปความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 64.34
ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ตามแบบการประเมินการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามช่วงช้ัน  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 83.30ด้านการอ่านรู้เรื่อง  
83.60 รวมท้ังสองสมรรถนะ ร้อยละ 83.45   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) คะแนนเฉล่ีย 36.67 ในรายวิชาภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 20.83 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 29.42 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 25 .42 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  มีผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ 3 ขึ้น
ไป ร้อยละ 76.19 และผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ในระดับ 3 ข้ึนไป  
    

 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตามท่ีโรงเรียนได้ต้ังมาตรฐานและค่าเป้าหมายไว้ คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม จึงด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดกิจกรรม
ธรรมะศึกษา สัปดาห์ละ 1ช่ัวโมง กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง และกิจกรรมสวดมนต์สุด
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ผู้เรียน ร้อยละ 80.95  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 90.47 มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใน
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ระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 95.24 มีผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายในระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในเรื่องการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และเรื่องการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของนักเรียนเป็นไปด้วยความรัก 
ความสามัคคี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยไม่พบปัญหาทะเลาะวิวาท และนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพใน
ระดับท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ส่งผลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่บนความขาดแคลนและไม่พร้อมในด้านฐานะของหลายๆ
ครอบครัว โดยนักเรียนรู้จักท่ีจะประกอบอาชีพ หารายได้เสริมท้ังในระหว่างเรียน และในช่วงปิดเทอม เช่นการ
ปลูกผัก การท างานฝีมือ แสดงในเห็นถึงเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและใช้ความสามารถของตนท่ีมี
อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
     
โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  ประกอบด้วย 
-   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  โครงการพัฒนาโครงการคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
    น าพระอาจารย์มาสอนในโรงเรียน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท าโครงงานคุณธรรม 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยี 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน  
-  โครงการห้องสมุดโรงเรียน  
-  โครงการพัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพภายในโรงเรียน 
-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เช่นกิจกรรมเล้ียงปลาดุก     
    การปลูกมะนาวในวงบ่อ  การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักสวนครัว การท าปุ๋ยหมัก 
-   โครงงานกลับมาใหม่สวยใสปิ๊งแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนน าเศษวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ ใน 
    ชีวิตประจ าวัน เช่น การท าโอ่งไหมเงินทอง  การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนม การประดิษฐ์ชุดจากเศษวัสดุ 
    เหลือใช้ การประดิษฐ์พระพุทธรูปจากกระดาษ  พรมเช็ดเท้า ท่ีทับกระดาษ 
-   โครงการดนตรีไทย ดนตรีสากล  กิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเรียนรู้ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากลและ 
    สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
-  โครงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อลดอัตราการเส่ียงการติดส่ิงเสพติด 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  
4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี และกีฬา มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมด้าน
ดนตรีและกีฬา 
5. ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นในด้านงานอาชีพ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียน เช่นการเล่น
ดนตรี  การเพาะเห็ดนางฟ้า โครงงานโอ่ง ไหม เงิน 
ทอง การท าพรมเช็ดเท้า 

1.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6  ควรได้รับ
การพัฒนาในด้านการเขียนคล่องท้ังห้องเรียน
เนื่องจากผู้เรียนบางคนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานเขตพื้นท่ี 
2.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6   
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรพัฒนาในด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ตามระดับช้ันท่ีเรียน การพูดเพื่อการส่ือสาร 
เป็นต้น 
3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น (ผลการทดสอบ  O-NET  , NT) โดยการ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานด้านคุณธรรม 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ     ดี       . 
ข้อมูล/หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
       โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศ ผลการนิเทศ ผลการประเมินต่างๆ การจัดประชุม  ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่วมกันปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทาง  
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
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มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  สภาพภูมิทัศน์
ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  

สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  ได้แก่ 
          -  แผนการพัฒนาการศึกษา  
          -  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
          -  หลักสูตรสถานศึกษา 
          - รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ 

-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียงพอส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การท าปุ๋ยหมัก การจัดการขยะ   
การท าโอ่งไหม เงิน ทอง การเพาะเห็ด การเล้ียงปลาดุก เป็นต้น 
        -  โครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคาร   มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
        - โครงการสัมพันธ์ชุมชน   
        - โครงการประชุมผู้ปกครอง กิจกกรรมผู้ปกครองพบครูประจ าช้ัน 
        - โครงการดนตรีไทย ดนตรีสากล  กิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเรียนรู้ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากลและ
สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
        -  รายงานการศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากร   
        - เกียรติบัตร ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ   
        - โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา   
        - โครงการศึกษาดูงาน 

        - โครงการโรงเรียนปลอดขยะและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
        - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียน 

        -โครงการเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ระดับคุณภาพ      ดี           .         
ข้อมูล/หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายเช่น การสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
การสอนโดยการได้ลงมือปฏิบัติจริง การศึกษานอกสถานท่ี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการกับวันส าคัญต่างๆ เช่นวันส าคัญทางศาสนา  วันภาษาไทย  วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ครูทุกคน ได้รับการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน การ
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างน้อยเดือนละครั้ง  โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอ และอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม หลากหลายและ
เพียงพอเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  ครูร้อยละ 84.62 ได้รับการ
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พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  ได้เข้ารับการพัฒนาและอบรมในสาขาท่ี
ตนสนใจเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ  ครูทุกคนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ครูมีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายและมีการเลือกใช้
เครื่องมือวัดประเมินผลอย่างเหมาะสมและมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

 

ร่องรอย/หลักฐานโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการได้แก่ 
1. ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ 
2. ครูทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

          3. มีการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติจริง 
4.มีการประเมินผู้เรียนและน าผลจากการประเมินมาใช้ตัดสินผลการเรียนและเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
5. ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  ผลคะแนน O – NET ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561   
6. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อให้ทราบปัญหาและมีการ

คัดกรองนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
           7.จัดตกแต่งช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และครูมีการจัดช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรักและเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการได้แก่ 
           -  แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           -  โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและน าหลักค าสอนมาใช้   
              ในชีวิตประจ าวันโดยการเข่าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางชุมชน  การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง  
              พระพุทธศาสนา  การนิมนต์พระอาจารย์มาสอนในโรงเรียน 
          -  โครงงานกลับมาใหม่สวยใสปิ๊ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการน าส่ิงของเหลือใช้กลับมาใช้ 
             ประโยชน์ให้คุ้มค่าและส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนมีผลงานเป็นของตนเอง เช่นการ 
             ประดิษฐ์โอ่งไหมเงินทอง การน าถุงนมมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ  เป็นต้น 
          -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
             ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การท าน้ าหมักชีวภาพ  ปลูกผัก เพาะเห็ด  เล้ียงปลา  
           -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและ 
              ศักยภาพของตนเอง 
           -  โครงการสัมพันธ์ชุมชน  จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   กิจกรรมคืนสู่เหย้า มีการน านักเรียนเข้า 
             ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ 
              ชุมชน 
           -  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           -  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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           -  กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจ าช้ัน  
           -  กิจกรรมการนิเทศห้องเรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5. ครูใช้วิธีการวัดผล  ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

เหมาะสม 

 

1. สนับสนุนจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
2. พัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
3. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
 
 
 

 

 

 

 

 

27 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา   

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

ระดับปฐมวัย 

 สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม  มีการพัฒนาและส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และ
จิตใจด้านสังคม ด้านสติปัญญา อย่างสมบูรณ์
แข็งแรง  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  รักท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ส่งเสริม 
ปลูกฝังความเป็นไทย ส่งเสริมความกล้าแสดงออก
ของนักเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การจัดส่ิงอ านวย 
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูทุกคนมีการจัดทาวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา 
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนจบ
การศึกษาปฐมวัยโดยตรงมีความรู้ ความสามารถ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กได้ครบทุกด้านครูได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 
การฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสารในห้องเรียน
ให้น้อยลง  ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ี
เกิดจากการอ่านการท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัยการพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี 
เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัยการใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับ
วัย 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
-    ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
 อย่างปลอดภัย และพอเพียง  ก าหนดแผนการพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย 
มีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนอย่างเป็นระบบ         
จัดอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ควรให้มีการสับเปล่ียนระหว่างครูภายใน
กลุ่มโรงเรียนมาประเมินพฒันาการเด็กเพื่อที่จะให้ข้อมูล
ท่ีเท่ียงตรงและนาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 
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 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. สถานศึกษาต้องส่งเสริม พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย  ควรส่งเสริมด้าน

ทักษะภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรจัดกิจกรรมในโครงการให้หลากหลาย    

 2.  สถานศึกษาควรขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็กให้
แสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย  

 3.  สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านบุคลากรโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน มองเห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 4.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5.  สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความสะอาดท้ังส่วนตัวและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการประหยัด 
การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม รับผิดชอบสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีมารยาทไทยให้มากขึ้น 
มอบรางวัลชมเชยการกระท าความดีในแต่ละด้าน 
 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
1. ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  
4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี และกีฬา มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมด้าน
ดนตรีและกีฬา 
5. ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นในด้านงานอาชีพ สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียน เช่นการเล่นดนตรี  
การเพาะเห็ดนางฟ้า โครงงานโอ่ง ไหม เงิน ทอง การท า
พรมเช็ดเท้า 
 

คุณภาพของเด็ก 
1.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6  ควรได้รับ
การพัฒนาในด้านการเขียนคล่องท้ังห้องเรียนเนื่องจาก
ผู้เรียนบางคนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
2.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  วิชา
ภาษาอังกฤษ ควรพัฒนาในด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ตาม
ระดับช้ันท่ีเรียน การพูดเพื่อการส่ือสาร เป็นต้น 
3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น (ผลการทดสอบ  O-NET  , NT) โดยการร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานด้านคุณธรรม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท 
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 

และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาก
ขึ้น 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง         
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5. ใช้วิธีการวัดผล  ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน  
ม.๑–ม.๓ ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
3. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 
4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
5. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 

แผนการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยเน้นด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น คนเก่งคนดี
ของสังคม  มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  คิดค านวณเป็น 
7. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ทักษะอาชีพ 
8. การยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชา ติ (National Test : NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3   (Ordinary National Educational Test): O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงกว่าปี
การศึกษา 2562  
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
- ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัยและ 

ระดับข้ันพื้นฐาน 
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ /ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ   
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านดงเดือย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงเดือย  เมื่อวันท่ี  31  มีนาคม
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 

                                        ลงช่ือ 
(นายอรุณ      สุภาพร) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านดงเดือย   

 
 

                                        ลงช่ือ 
(นายทองหล่อ    คล้ายแท้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 



 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านดงเดือย   
ท่ี    18    / 2563 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเดือย   
ปีการศึกษา  2562    ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542หมวด6ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553หมวด2การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน
บ้านโพธิ์หอม  จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 

1.1 นายทองหล่อ    คล้ายแท้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวชรินยา     สุขย้อย           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายอรุณ     สุภาพร           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ         กรรมการ 
1.4 นางรุจิรา   สุกมาก  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
1.5 นายโกศล       เขียวเหลือง ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยประกอบด้วย 

2.1นางศิริพร  เอี่ยมหน่อ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.2นางสาวนพประภา ธรรมดา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
2.3นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร ครูช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 
3.1 นางวิไลรัตน ์  สุภาพร  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.2 นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพสกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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3.3 นางสาวปรมา คงอิ่ม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.4 นางสาววิลาวัลย์ ท้วมทอง ครู    กรรมการ 
3.5 นางสาววนิดา ละออจิตร ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.6  นางสาวกฤตพร พ่วงพ ี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีหน้าท่ีดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและท าหน้าท่ีตรวจสอบทบทวนรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย8ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562

ประกอบด้วย 
4.1 นางวิไลรัตน์  สุภาพร  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นางรุจิรา  สุกมาก  ครูช านาญการพิเศษ รองประธาน 
4.3 นางศิริพร  เอี่ยมหน่อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4นางสาววิลาวัลย์ ท้วมทอง  ครู   กรรมการ 
4.5 นางสาวรุ่งรัตน ์ อยู่คง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
4.6 นางสาวปรมา คงอิ่ม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
4.7 นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.8 นายโกศล  เขียวเหลือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.9 นางสาวนพประภา ธรรมดา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
4.10  นางสาวปณัฎฐา นรถ ี  ครู    กรรมการ 
4.11 นางสาวกฤตพร พ่วงพ ี  ครู   กรรมการ 
4.12 นางสาววนิดา ละออจิตร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 

4.13 นางสาวสุรีย์ คุ้มพงษ์  ครูพี่เล้ียงฯ  กรรมการ 
4.14 นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

 

         มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2562เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัดจ านวน 1 เล่ม  ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยอันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ  วันท่ี 20   มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 

 
 

    (นายทองหล่อ   คล้ายแท้) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
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  ประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านดงเดือย  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านดงเดือย  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี 16  พฤษภาคม  2562 
 
            
      

                                                       ลงช่ือ ..................................................  
(นายทองหล่อ     คล้ายแท้) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.๒มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  
 
 โรงเรียนบ้านดงเดือย  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี  16   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
    
 

                                     ลงช่ือ .................................................... 
(นายทองหล่อ           คล้ายแท้) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
................................ 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง     
อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงเดือย  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

       

          ลงช่ือ ................................................... 
    (นายทองหล่อ           คล้ายแท้) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านดงเดือย  ปีการศึกษา  2562 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ระดับดี 

๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
      ของตนเองได้ 

ร้อยละ 85 

๑.๒มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 85 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 80 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
      และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดี 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดี 
๒.๕ ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
      การจัดประสบการณ์ 

ดี 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
      ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ประกาศโรงเรียนบ้านดงเดือย   
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
................................ 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑    นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย 
ในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ให้สอดคล้องกันจึงยกเลิกประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ   
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตร ๙ (๓) ได้ก าหนด การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการ    
จัดการศึกษาโดยยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านดงเดือย  จึงปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านดงเดือย  จึงประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพื่อเป็นหลักในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงเดือย      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

       
          ลงช่ือ ................................................... 

    (นายทองหล่อ           คล้ายแท้) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย   
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านดงเดือย   ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดี 
2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๒.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

2.3ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดี 
3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
3.2ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ภาพกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ  

กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี  

กิจกรรมโครงงานโอง่ ไหม เงิน ทอง  

กิจกรรมการประดิษฐ์พระพุทธรูปจากกระดาษ  
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กิจกรรมส่งเสริมด้านงานอาชีพ 
 10  

กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 

กิจกรรมส่งเสริมด้านพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
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