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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน 
การศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดท ารายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่รายงานตามสภาพจริง ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย    
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาได้ก าหนด 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ คงจะได้รับประโยชน์จากการประเมินตนเอง และ 
น าผลการรายงานไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ 
          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
    ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

โรงเรียนบ้านลานเอื้อง มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 26 คน ครูผู้สอน 1 คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้  
คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี  ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และผ่านการอบรม  
จากหน่วยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของ
นักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี 
มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียน   
ที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการอ่าน 
การเขียน นักเรียนอยู่ในระดับ ดี น าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งาน 
การออกแบบ การเรียนรู้โครงงานด้านอาชีพ นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง โรงเรียนมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์
แข็งแรง น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
อยู่ในระดับดี 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
หรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับ
มอบหมายมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของ
การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอนเป็นวิทยากร เป็นคณะท างาน 
ระดับเขตพ้ืนที่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง   



 
 

 
มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตรงตามความ 
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน       
ได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน 
มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง   

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา 
และสื่อรอบๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย ควรเผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วน
ร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรม โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถ   
ของนักเรียนในเรื่องของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้เกิด
ความรักความสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติ
จนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
ครูและบุคลากร ควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับ
นักเรียน เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียน มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการน าอาชีพต่างๆ มาสาธิต หรือ     
น าเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
อย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง จุดควรพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากข้ึน มีประสบการณ์ตรงและ
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถ   
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
 
 
 

 

 

      2 



 

 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
      โรงเรียนบ้านลานเอื้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
      จ านวนเนื้อที่ 19  ไร่  1 งาน 93.4 ตารางวา โดยมีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
2. หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ภารกิจ 
       โรงเรียนบ้านลานเอื้อง  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน รวม  2 ระดับ คือ 
       1. การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาล 3 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี 
       2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (ช่วงชั้นที่ 1 และ 2)        
เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 รวมถึงเด็กพิการทุกประเภท 
       3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุงสถานศึกษา     
พ.ศ. 2560                                    
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
         จ านวนนักเรียนตามบัญชีจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 16 พ.ค. 2562) ตามตาราง 1 
           
 ตาราง 1 แสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น จ าแนกตามเพศ 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน  
รวม ชาย หญิง 

อนุบาล 2 6 7 13 
อนุบาล 3 7 6 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 

รวม 52 46 98 
  
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

   
  จ านวนบุคลากร 

1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

  ตาราง 2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
1. ปริญญาโท 1 1 2  
2. ปริญญาตรี 2 1 3  
3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - - -  
4. ต่ ากว่าอนุปริญญา - - -  
5. อัตราจ้างชั่วคราว - 1 1 ปริญญาตรี 
6. ม.6  - 1 1 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1  

รวม 3 5 8  
       
      2. ข้อมูลครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
                

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประจ าชั้น /ประจ าวิชา หมายเหตุ 
1. นางสาวคนึงนิจ คชรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุบาล 2  
2. นางสาวคนึงนิจ  คชรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุบาล 3  
3. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค ครู คศ. 3 ประถมศึกษาปีที่ 1  
4. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน ครู คศ. 4 ประถมศึกษาปีที่ 2  
5. นายมานะ  แดนอุดม ครู คศ. 3 ประถมศึกษาปีที่ 3  
6. นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ ครู คศ. 3 ประถมศึกษาปีที่ 4  
7. นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ ครู คศ. 3 ประถมศึกษาปีที่ 5   
8. นายธานินทร์  ทองคง ครู คศ. 3 ประถมศึกษาปีที่ 6  
9. นางสาวศิรินทรา  โมลาลาย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดูแลเด็กพิการเรียนรวม   
10. นางสาวนภาพร  ตุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ งานธุรการ  
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  3. ข้อมูลทางการศึกษา 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2562 
 

     ตาราง 3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 
 

 

กลุ่มสาระ 
ชั้น  

รวมเฉลี่ย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

ภาษาไทย 81.82 85.64 86.42 85.60 80.75 78.31 83.09 
คณิตฯ 84.47 86.64 85.71 84.40 77.38 81.69 83.38 
วิทยาศาสตร์ 80.41 83.71 83.57 84.50 83.87 82.94 83.17 
สังคมฯ 81.41 84.43 84.00 87.00 84.50 82.69 84.01 
ศิลปะ 85.29 85.07 89.14 86.30 83.50 82.62 85.32 
การงานฯ 86.12 85.07 89.14 86.70 83.25 85.94 86.04 
สุข/พละ 82.41 80.71 86.71 89.20 88.50 84.06 85.27 
ภาษาต่างประเทศ 79.35 86.57 81.42 81.40 80.50 78.75 81.33 
หน้าที่พลเมือง 73.53 86.86 83.71 85.00 83.00 84.37 82.75 
รวมเฉลี่ย 81.65 84.97 85.53 85.57 82.81 82.37 83.92 

 

     เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 
 

   ตาราง 4  ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

                                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพิ่มขึ้น  1.09 
 
 

3) อัตราการซ้ าชั้น เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
                   ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอัตราการซ้ าชั้น 
 

ปีการศึกษา อัตราการซ้ าชั้น 
2561 - 
2562 - 

ชั้น ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ประถมศึกษาปีที่ 1 81.62 81.65 
ประถมศึกษาปีที่ 2 84.31 84.97 
ประถมศึกษาปีที่ 3 84.19 85.53 
ประถมศึกษาปีที่ 4 83.41 85.57 
ประถมศึกษาปีที่ 5 81.11 82.81 
ประถมศึกษาปีที่ 6 82.37 82.37 

เฉลี่ย 82.83 83.92 
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     4) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
 

 

 
กราฟผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 -2562 
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

     ปีการศึกษา 
 

    กลุ่มสาระฯ 

 
2562 

 
2561 ผลต่าง สรุปผล 

ภาษาไทย 39.90 45.56 -5.66  
คณิตศาสตร์ 27.08 30 -2.92  
วิทยาศาสตร์ 32.60 33.5 -0.9  
ภาษาอังกฤษ 25.63 23.89 +1.74  
รวมทุกกลุ่มสาระ 31.30 33.24 -1.94  

                                      

2560 34.66 27.08 32.04 23.13

2561 45.56 30 33.5 23.89

2562 39.9 27.08 32.6 25.63
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  การศึกษา    0       
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        39.9 27.08 32.6 25.63
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2560-2562 
วิชา/ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

ปีการศึกษา 2560 74.35 75.45 74.89 
ปีการศึกษา 2561 73.00 79.57 76.28 
ปีการศึกษา 2562 72.81 68.50 70.60 
ผลต่าง ปี 2561-2562 -1.81 -11.07 -5.68 

 

รายงานผลการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ด้านภาษา (Literacy) 36.28 52.46 53.18 
ด้านค านวณ (Numeracy) 44.57 49.76 47.19 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 32.57   48.57 48.07  

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 37.80   50.26 49.48  
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ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตผุล รวม 3 ดา้น

โรงเรยีน

เขตพืน้ที่

ประเทศ

 

กราฟแสดงผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

สรุปภาพรวม      
 
ระดับปฐมวัย 
          สรุปภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

 

 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 รวม 26 คน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กีฬากลุ่มโรงเรียนและเกมการศึกษา 
ผ่านกระบวนการเล่นเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกท้ังยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย ผ่านโครงการพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย นอกจากจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้
แล้ว ยังจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และเรียนรู้การท าโครงงานระดับปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 เด็กร้อยละ 78.84 ได้ท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย  ผ่านรูปแบบการสอนแบบบูรณา
การกับ 6 กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกการปั้นดินน้ ามัน และฝึกการใช้กรรไกร ปลูกฝังการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า กิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ฝึกให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน รู้จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกาย ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน 
เพ่ือบันทึกภาวะโภชนาการ และฝึกการปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



 
 

 
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดังนี้ 

1) เด็กร้อยละ 84.61 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
2) เด็กร้อยละ 76.92 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก ใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ประสานมือกับตาได้ตามวัย 
3) เด็กร้อยละ 84.61 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ าแปรงฟันหลังรับประทาน

อาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
4) เด็กร้อยละ 69.23 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง  

ต่อโรคและอุบัติเหตุ   
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานของกล้ามเนื้อ
ใหญ่เล็ก ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานมือกับตาได้
ตามวัยและปฏิบัติสม่ าเสมอ 

1) กรณีที่เด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ส่งเสริมให้
รับประทานอาหาร ดื่มนม ออกก าลังกาย และปรึกษากับ
ผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
โภชนาการที่เป็นประโยชน์กับเด็ก 

2. เด็กทุกคนรู้จักขั้นตอนและวิธีการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามพัฒนาการของแต่ละชั้นเรียน 

2) กรณีที่เด็กมีน้ าหนักมากเกินเกณฑ์ คุณครูส่งเสริมให้
ออกก าลังกาย ลดปริมาณอาหาร และคอยควบคุมเรื่อง
การเลือกรับประทานอาหาร  

3. เด็กมีการฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน 
และเรียนรู้ หลีกเลี่ยง ภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ได้ดีตามพัฒนาการของแต่ละชั้นเรียน 

3) กรณีที่พบเด็กฟันผุ ครูแนะน าการแปรงฟันที่ถูกวิธี
รายบุคคล แนะน าการเลือกรับประทานขนมที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พาไปพบ
แพทย์ 

 4) พัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยให้รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ จักการรอคอย การแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน     
มีความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
5) พัฒนาเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง การเล่นร่วมกับผู้อ่ืนและ
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
 ร้อยละ 73.07 ของเด็กได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ ท าให้เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส มี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รวมทั้งสามารถแสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถ
และผลงานของตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมความม่ันใจตนเอง กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออก 
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ปลูกฝังการควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน และการฝึกนั่งสมาธิ 
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จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดังนี้ 
 1) เด็กร้อยละ 76.92 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง   
 2) เด็กร้อยละ 76.92 มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ       
ด้วยตนเอง 
 3) เด็กร้อยละ 69.23 สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย   
 4) เด็กร้อยละ 69.23 สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุขขณะท ากิจกรรม  
 5) เด็กร้อยละ 73.07 มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าที่รับผิดชอบมีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัยอันตรายและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

1) กรณีเด็กไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก      
ครูคอยกระตุ้นให้เด็กออกมาท ากิจกรรม ส่งเสริม
ความเป็นผู้น า ผู้ตาม และให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก       
กล้าแสดงออก 

 2) น ากิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมร้อยลูกปัด    
ภาพตัดต่อ ปั้นดินน้ ามนั มาใช้ฝึกเด็กให้มีความสนใจ 
มีสมาธิในการท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน 

 3) ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก   
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยใช้ 6 กิจกรรมตาม
หลักสูตรปฐมวัย 
4) เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในการ
น าเสนอผลงานของตนเองทั้งรายบุคคลและกิจกรรม
กลุ่ม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                  ผู้เรียนร้อยละ 74.35 ของโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง     
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยมีโครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยฝึกการช่วยเหลือตัวเอง      
ในการการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแต่งกาย การสวมใส่รองเท้า การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ า  
การฝึกความมีวินัยในตนเอง ปลูกฝังมารยาทการเข้าแถว การรู้จักการรอคอย ส่งเสริมการประหยัดและ
พอเพียงกับกิจกรรมออมทรัพย์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังมารยาทในการไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคาราวะกับผู้ใหญ่ โดยการสวัสดีคุณครู สวัสดีพี่ สวัสดีเพื่อนก่อนเข้าห้องเรียน ปลูกฝัง  
การท างานร่วมกับเพ่ือน และมีความสุขในการท ากิจกรรม  
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จากการจัดกิจกรรมกล่าวมาส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ดังนี้ 
 1) เด็กร้อยละ 69.23 มีวินัย รับผิดชอบ จัดเก็บของเล่นเข้าที่ รู้จักการรอคอย ท างานส าเร็จเชื่อฟัง
ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ด้วยตนเอง 

2) เด็กร้อยละ 84.61 มีความซื่อสัตย์สุจริต บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืนไม่พูดปด 
ยอมรับผิดเมื่อกระท าผิด เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น  

3) เด็กร้อยละ 76.92 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง 

4) เด็กร้อยละ 73.07 มีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

5) เด็กร้อยละ 73.07 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ เป็นต้น 

6) เด็กร้อยละ 69.23  มีการยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันมีวินัยในตนเอง ประหยัดและอยู่
แบบพอเพียง ตามพัฒนาการของเด็ก 

 1) กรณีมีเด็กพูดโกหก คุณครูแก้ปัญหาโดยการใช้
นิทานในการปลูกฝัง และชี้ให้เห็นโทษของการพูด
โกหก 

2) เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

2) กรณีเด็กพูดไม่เพราะ คุณครูเสริมกิจกรรมโดยการ
ใช้เพลง ค าคล้องจอง แทรกการใช้ค าแทนตนเองและ
เพ่ือนให้เหมาะสมกับวัย ให้การเสริมแรงเมื่อเด็ก
พูดจาไพเราะ 

3) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 ร้อยละ 66.15 ของโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา โดยมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี/ตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ การท่องค าคล้องจอง การร้องเพลง การท่องศัพท์
ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นต้น 
จากการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้ 
 1) เด็กร้อยละ 61.54 สนใจเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ บ่อยครั้ง ซักถามในสิ่งที่ตนเอง
อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
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2) เด็กร้อยละ 61.54 บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติความเหมือน ความแตกต่าง จ าแนกประเภท     
จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง   

3) เด็กร้อยละ 69.23 สื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่านการเขียน สัญลักษณ์ และ
สะท้อนความคิด ความรู้สึกภายในเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

4) เด็กร้อยละ 76.92 เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เหมาะสมกับวัย 
5) เด็กร้อยละ 61.54 สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด  

แปลกใหม่และหลากหลายได้ด้วยตนเอง  
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 13 10 3 - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 13 13 - - 
3. ด้านสังคม 13 13 - - 
4. ด้านสติปัญญา 13 9 4 - 

 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 13 13 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 13 13 - - 
3. ด้านสังคม 13 13 - - 
4. ด้านสติปัญญา 13 13 - - 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. เด็กมีความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีคุณครู
จัดให้ โดยมีพัฒนาการเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1) กรณีมีเด็กไม่กล้าสนทนา โต้ตอบ เล่าเรื่อง ครู
คอยกระตุ้นโดยการฝึกให้เด็กผลัดกันออกมาเล่าข่าว
หน้าชั้นเรียน 

2. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง
และการเล่นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

2) เด็กบางคนรู้จักตัวเลข แต่ไม่รู้ค่าของตัวเลข     
บางคนนับได้ แต่ตอบจ านวนไม่ได้ ฝึกบ่อยๆ โดยให้
ฝึกผ่านการเล่นเกม และคอยกระตุ้นให้ออกมาท า
กิจกรรมมากข้ึน 

 3) เสริมกิจกรรมฝึกทักษะพ้ืนฐานโดยการลงมือปฏิบัติ
จริงให้เกิดกระบวนการคิด และแสวงหาค าตอบได้ด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา โดยการจัดให้มีครูสอนครบชั้น 
และมีการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยการแบ่งการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็น 4 งาน    
มีฝ่ายวิชาการก ากับ ติดตาม ประสานงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
             ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากเดิม 
พ.ศ.2546 มาเป็นพ.ศ.2560 สถานศึกษาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัย โดยใช้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผ่านกิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยและกิจกรรมนิเทศภายใน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมกันออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในรูปแบบ 6 กิจกรรม 
หลักตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม 
ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ 
 



 
ลงมือปฏิบัติจริง ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็ก เน้นการเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   ร้อยละ 85 สถานศึกษามีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน และเหมาะสมกับภารกิจการเรียน      
การสอน โดยมีอัตราจ้างที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการอบรมด้านปฐมวัย โดยจัดการเรียน
การสอน 2 ห้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
             ร้อยละ 75 ของโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับ
การอบรม ทั้งอบรมในเครือข่าย และการอบรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จัด ส่งผลให้คุณครูได้รับการพัฒนาในการ
จัดประสบการณ์เพ่ิมข้ึน   
ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
    ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  โดยภายในห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีมุมประสบการณ์ เช่น มุมเครื่อง
เล่นสัมผัส มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อผู้เรียน มีมุมหนังสือนิทาน 
มุมเกมการศึกษา มีของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย ภายในห้องเรียนปฐมวัยจัดให้มี
โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และคอมพิวเตอร์ ครบทุกห้องเรียน เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ และภายนอกห้องเรียน
มีสนามเด็กเล่น ที่มีเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียน  
ได้เล่นอย่างอิสระ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
 ร้อยละ 85 ของโรงเรียนให้การอ านวยความสะดวก โดยการจัดให้มีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ครบ 
ทุกห้องเรียนและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ดี เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนทั้งประเภทหนังสือนิทาน ของเล่น และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 รอ้ยละ 90 ของโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่ศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน                    
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้บริหารจัดประชุมประจ าเดือนทุกเดือน และมีการประชุมผู้ปกครอง 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทราบนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดประชุม      
ภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งเป็นการชี้แจงนโยบายต่างๆให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
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คุณธรรมน าความรู้  สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
                                          ร่าเริง  แจ่มใส  มีน้ าใจนักกีฬา 

 
 

    
            “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น โดย
สถานศึกษาจัดการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

1) จัดมุมประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการ   
ทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย 

2) ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติจริงได้ดี 

2) ด าเนินการซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีให้มี
ความพร้อมส าหรับใช้งาน 

3) ครูส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์ท่ีหลายหลายพร้อมให้ 
เด็กได้รับการเรียนรู้ได้ดี 

3) จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่ส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ 

4) มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 4) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพื่อ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

5) ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ให้ครูเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศทุกภาคเรียน 

2) พัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดหาเครื่องเล่นสนาม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

เอกลักษณ์ 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดี   
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตสื่อ
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยเรียนรู้ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง  
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก        
เป็นส าคัญ โดยครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม    
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว บูรณาการผ่าน 6 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ร้อยละ 75 ของครูมีการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เรียน เล่น เรียนรู้ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงงาน ผ่านกิจกรรมบูรณาการผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อโครงงานที่ตนสนใจ ฝึกการคิดตั้งค าถาม ได้แสดงความคิดเห็น 
เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           ตัวชี้วัดที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
           ร้อยละ 75 ของครูจัดห้องเรียนได้สะอาด อากาศถ่ายเทปลอดภัย มีพื้นที่มุมเสริมประสบการณ์ต่างๆ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ การดูแลจัดเก็บของเล่น เป็นต้น ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ 
 
 



 
 

และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ส าหรับประกอบการเรียนการสอนของเด็ก เพราะ
บางกิจกรรมที่ต้องการสอนเด็กเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยภาพกิจกรรม คลิปวีดีโอจากอินเตอร์เน็ตรวมทุกห้องเรียน 
มีสื่อของเล่นที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก         
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 75 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการสังเกต การปฏิบัติตนในกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวัน และมีแบบบันทึกพฤติกรรม โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้    
ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง มีการสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะท ากิจกรรมต่างๆ มุ่งประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูศึกษาพัฒนาการของเด็กจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเมินเพ่ือให้
ผู้ปกครองรับทราบถึงพัฒนาการของเด็ก และมีการรายงานให้ผู้ปกครอง และผู้บริหารรับทราบ เมื่อพบเด็กท่ีมี
ปัญหา ครูแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม แก้ไข ปัญหา พฤติกรรมด้านต่างๆ  

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ 

1) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม 

2) ครูได้รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็ก
ทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือกระท า
ผ่านประสาทสัมผัสได้ดี 

2) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมมีพ้ืนที่มุมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

 3) ส่งเสริมโครงการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี       
สู่ห้องเรียน 

 4) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการซ่อมแซมและจัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรับ
เด็กเล่น 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน ระดับมาตรฐาน 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

     

สรุปภาพรวม      
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปภาพรวม อยู่ในระดับ  ดี 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
          2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ จัดประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน    
การสื่อสาร การคิดค านวณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
นักเรียนโรงเรียนบ้านลานเอื้องร้อยละ 65.00 มีความสามารถในการอ่าน มีความสามารถ      

ในการเขียนร้อยละ 62.07 โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ตามโครงการพัฒนาการอ่าน
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออก เขียนได้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปีที่ 4-6 ให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยการทดสอบจากแบบทดสอบการอ่านค าพ้ืนฐานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และแบบทดสอบการอ่าน การเขียนของครูประจ าชั้น 
นอกจากนี้ ยังได้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนรู้ช้าและเพ่ิมเติมส่งเสริมศักยภาพส าหรับนักเรียนที่อ่านและ
เขียนได้คล่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
 นักเรียนร้อยละ 71.35 ของโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จาก

แบบประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โครงการออมเพ่ืออนาคต  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการเข้าค่ายลูกเสือ 

  

ตารางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้น ป.1- 6 ปีการศึกษา 2562 
 
ระดับ 
 

จ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  

ดีเยี่ยม 5 8 4 6 4 10 37 
ดี 12 6 3 4 4 6 35 

ผ่าน - - - - - - - 
ไม่ผ่าน - - - - - - - 
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กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
              ผู้เรียนร้อยละ 65.00 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
การสร้างสิ่งประดิษฐ์  ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้สด 
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขั้นความรู้พื้นฐาน และเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีจากการเรียนรู้ผ่าน DLTV บูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยโรงเรียน 
บ้านลานเอื้อง ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้ าพุ ให้งบประมาณ
จัดค่ายวิชาการยกระดับโครงการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมอ่านข่าว กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร
เข้ารับการพัฒนาเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน  
 

 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 
 

 

กลุ่มสาระ 
ชั้น  

รวมเฉลี่ย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

ภาษาไทย 81.82 85.64 86.42 85.60 80.75 78.31 83.09 
คณิตฯ 84.47 86.64 85.71 84.40 77.38 81.69 83.38 
วิทยาศาสตร์ 80.41 83.71 83.57 84.50 83.87 82.94 83.17 
สังคมฯ 81.41 84.43 84.00 87.00 84.50 82.69 84.01 
ศิลปะ 85.29 85.07 89.14 86.30 83.50 82.62 85.32 
การงานฯ 86.12 85.07 89.14 86.70 83.25 85.94 86.04 
สุข/พละ 82.41 80.71 86.71 89.20 88.50 84.06 85.27 
ภาษาต่างประเทศ 79.35 86.57 81.42 81.40 80.50 78.75 81.33 
หน้าที่พลเมือง 73.53 86.86 83.71 85.00 83.00 84.37 82.75 
รวมเฉลี่ย 81.65 84.97 85.53 85.57 82.81 82.37 83.92 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 มีความรู้ ทักษะพื้น และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ผู้เรียนร้อยละ 70.85 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียน

ทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ โรงเรียนบ้านลานเอ้ืองมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรม 
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ลูกเสือ – เนตรนารี ในการฝึกทักษะชีวิตเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
การท างานหรืองานอาชีพ โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นแนวทางในการศึกษาต่อ มีกิจกรรม 
แนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ร้อยละ 80.58 ของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกที่สถานศึกษาก าหนดโดยยึดคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 
ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน 
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ โดยจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ 
สุดสัปดาห์ เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจัดขึ้น      
ด้วยความเต็มใจและมีความสุข โดยมีโครงการวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม มีนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนรวมมี จ านวน 8 คน ส าหรับผู้เรียนที่มีความผิดปกติทางด้าน สติปัญญา บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก สามารถเรียนรู้รวมกับผู้เรียนปกติได้อย่างดี  ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับบุคคลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมที่อาศัยอยู่และของสังคมอ่ืนๆ ได้ โดยไม่แบ่งแยก เพศ วัย     
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี โดยจัดโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม และใช้
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนได้เรียนร่วมกันอย่างมี
ความสุข นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยฝึกวิชาชีพ ฝึกทักษะ จนสามารถ  
เข้าแข่งขนัในระดับชาติได้  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

     1) ร้อยละ 85 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการตรวจสุขภาพฟันทุกคน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย ท าให้ผู้เรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 
     2) ร้อยละ 78 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ผ่อนคลายความเครียดท าให้มีความ
เมตตากรุณา มีสติและสมาธิ มีจิตใจที่เป็นสุข ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงภายใต้จิตใจที่ดีงาม มีครูพระมาสอน
นักเรียนในโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี 
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3) ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโรงเรียน และเรียนรู้วิธีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมประชาธิปไตย 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพ ด้านผู้เรียน เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน     
การสื่อสาร และการคิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

1. ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการน าเสนอการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
ตลอดจนพัฒนาการอ่าน การเขียน ให้ดีขึ้น 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 

2. ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์  
ได้อย่างเหมาะสม 

 3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังตนเองและการท างานเป็นทีมเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 4. ต้องเร่งพัฒนาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

4. มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

5. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ทักษะกระบวนการใหม่ๆ 

 6. พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง
ด าเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ใหค้ าปรึกษาหารือ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม  
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ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

          2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนบ้านลานเอ้ืองมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน 
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีแผนการจัดการเรียนการ
สอนของที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ  
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมน าความรู้  สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม                 

และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

       1. จัดท าข้อมูลและก าหนดเป้าหมายผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดของผู้เรียนที่สูงขึ้น  
       2. จัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผล    
และประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
       3. จัดการเรียนรู้ของเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม ให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่บุคคล 
       4. ใช้สื่อ นวัตกรรม การวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       5. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 
       6. บริหารจัดการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
       7. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 
       8. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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เป้าหมาย       
1. ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตรงตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 
3. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
6. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและครอบคลุมพฤติกรรมทั้งสามด้าน ได้แก่      

ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ            
7. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
9. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

                                                                                                                                             
    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ร่าเริง  แจ่มใส  มีน้ าใจนักกีฬา 

 

  5. คติประจ าโรงเรียน 
         ป  ญฺ  ญ า โ  ล  ก  สฺ  มิ  ป  ชฺ  โ  ช  โ  ต 
         ความหมาย  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 

  6. สีประจ าโรงเรียน 
            สีประจ าโรงเรียน   “ สีเหลือง ขาว ” 

         สีเหลือง  หมายถึง   ความรู้สติปัญญา  ความสุข  ความอบอุ่น   ส่องสว่าง 
         สีขาว      หมายถึง    ความดีงาม  แสงสว่าง  บริสุทธิ์  สมบูรณ์  ความสะอาด  
 

  7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
   1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     

  2. ซื่อสัตย์สุจริต       
        3. มีวินัย                     

  4. ใฝ่เรียนรู้          
        5. อยู่อย่างพอเพียง      

  6. มุ่งมั่นในการท างาน     
   7. รักความเป็นไทย    

  8. มีจิตสาธารณะ    
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกส่วน ผ่านการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน ได้แก่ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และครู มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนร่วม โดยใช้โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มี
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมนักเรียน ดังนี้ 

1) ร้อยละ 80 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งได้มีการ
ประชุม ปรึกษาหารือและร่วมก าหนดนโยบายเพื่อจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
รวมถึงท้องถิ่นด้วย 

2) ร้อยละ 85 โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
แบบปฏิบัติจริง อันจะท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ  
น าองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

3) ร้อยละ 80 โรงเรียนจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม โดยจัดให้เด็กพิเศษได้เรียนรวมกับ
เพ่ือนอย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน มีพัฒนาการได้เหมาะสมหรือพัฒนาขึ้น            
ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  ร้อยละ 70 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง มีนโยบายสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน ผ่านโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู  
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้     
อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขและสนุกกับการเรียน 

ร้อยละ 73.33 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ได้จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ด้วยโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดังนี้ 
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1) ร้อยละ 80 โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ผ่านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่และรอบด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องเสริมวิชาการ  

2) ร้อยละ 75 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ร่มรื่น เพื่อนักเรียนสามารถพักผ่อนและ
มีการจัดท าแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของนักเรียนและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้  

3) ร้อยละ 85 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศของชั้นเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน มีมุมความรู้ต่างๆ เพ่ือเสริม
ความรู้นอกต าราเรียน ผ่านโครงการรักษ์ภาษาไทย 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6  โรงเรียนมีการด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียน 
                  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ร้อยละ 83 ของโรงเรียนได้มีการจัดหา จัดระบบการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษาทางไกล และกิจกรรมสนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ    
การเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 80 มีการวางระบบอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้  
ได้ตลอดเวลา 
 2. ร้อยละ 85 มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) ส าหรับบุคลากรใช้ในห้องเรียนทุกห้อง 
 3. ร้อยละ 85 มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 เครื่อง 
 4. ร้อยละ 80 มีระบบเครื่องเสียงที่พร้อมอ านวยความสะดวกให้บุคลากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 5. ร้อยละ 85 ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน กิจกรรมสอนเสริม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา โดย
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย โดยมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านห้องสมุดโรงเรียน 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง มีการเก็บออม โดยใช้โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิต        
ในวันข้างหน้า นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝากหุ้นสหกรณ์ในโรงเรียน ฝากเงินออมทรัพย์ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดี   
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ทีค่งทนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตสื่อ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยเรียนรู้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้     
ด้วยตนเอง มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทกุคนท าการวิจัยในชั้นเรียน       
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ร้อยละ 70 โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดทักษะ 
ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน 
มุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพ่ือก่อให้ 
เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอย เพื่อส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อยู่ได้อย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ร้อยละ 70.33 ของโรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษาทางไกล โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และโครงการสหกรณ์ ดังนี้ 
 1) ร้อยละ 75 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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 2) ร้อยละ 65 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน /กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 3) ร้อยละ 75 ครูจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสมอง ได้แก่  การคิด การแก้ปัญหา การสร้างโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดชั้นสูง และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 4) ร้อยละ 70 ครูเป็นผู้อ านวยการความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติด้วย
ตนเอง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5) ร้อยละ 70 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน มีกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
 6) ร้อยละ 60 ผู้เรียนสามารรถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7) ร้อยละ 78 ผู้เรียนทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
 8) ร้อยละ 70 ครูมีกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนทุกคน อ่าน พูด ฟัง คิด เช่น การสอนแบบ
แสดงบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน การร้องเพลงวิชาภาษาอังกฤษ 
 9) ร้อยละ 70 ผู้เรียนมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ และการสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวน
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

      ร้อยละ 76.67 ของครมูีการพัฒนาและใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุนชน   
ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน โดยใช้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการการอ่านคล่องเขียนคล่อง 
คิดเลขเป็น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

 1) ร้อยละ 80 ครูมีการใช้สื่อการสอนต่างๆ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการผลิตสื่อ 
 2) ร้อยละ 75 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีแบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศประจ าห้องเรียน  
 3) ร้อยระ 75 มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิ แปลงเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงอาหารโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลา ห้องสมุด ห้องพยาบาล และสหกรณ ์เป็นต้น  
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ร้อยละ 76.25 ของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กทุกคน
รักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมีนัย
ในตนเองบุคลิกลักษณะที่ดีให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด ค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก ค านึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก  ให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
 1) ร้อยละ 70 ของครูผู้สอน มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนทุกคน โดยการให้ความรักก่อนให้
ความรู้ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันคริสต์มาส วันเกิดนักเรียน  
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันเกียรติยศ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่นักเรียน  
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2) ร้อยละ 75 ของครูผู้สอน มีการเสริมแรงเชิงบวก โดยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล มอบเกียรติบัตร 

ประกาศเกียรติคุณ เมื่อนักเรียนท าความดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนๆ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 
3) ร้อยละ 80 มีข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกัน พบปะ พูดคุย สอบถามสุข ทุกข์ รวมทั้งปัญหาต่างๆ 

ของนักเรียนในชั้น ผ่านกิจกรรมการโฮมรูมทุกชั้นเรียนและทุกวัน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมให้ค าปรึกษา กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

4) ร้อยละ 80 ของครูที่ปรึกษา มีการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านครบ  
ทุกชั้นเรียน และโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรยีน เพ่ือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อันจะน าไปสู่
การช่วยเหลือนักเรียน โดยการมอบทุนการศึกษา ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
ด้วยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมเด็กที่ควรได้รับการส่งเสริมและการส่ง
ต่อเด็กกลุ่มท่ีมีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 70 ของครูมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนนจ านวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน บันทึก
แผนหลังการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยดูข้อมูลจาก ปพ.5 โดยมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลข เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือ และมีวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครองเพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตาม
ความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ คือ การวางระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิด
และรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาสถานศึกษา โดยใช้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ร้อยละ 68 ของครูผู้สอนในโรงเรียน จัดให้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (PLC) โดยใช้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุด รวมถึงมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีท่ีแก้ปัญหาการจัดการเรียน  
การสอน จึงประชุมทั้งโรงเรียนเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง ที่เป็นการเสริมสร้างและแสดงออกถึงศักยภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา ท าให้ในแต่ละปีมีนักเรียนชองโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

1. ควรให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของด้านการท างาน วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิดได้
ปฏิบัติจริง 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้   
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาขึ้น 

3. ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี    
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดหาสื่อด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอกับนักเรียน 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ 
ทีส่ถานศึกษาก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวม ความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ด ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นายอดิศักดิ์  เคลือขอน        รกน. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง    ประธานกรรมการ 
2. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ           ครู คศ.3          กรรมการ 
3. นายมานะ  แดนอุดม             ครู คศ.3          กรรมการ 
4. นายธานินทร์  ทองคง            ครู คศ.2          กรรมการ 
5. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค            คร ู คศ.3                    กรรมการ 
6. นางสาวศิรินทรา  โมลาลาย     พี่เลี่ยงเด็กพิการ         กรรมการ 
7. นางสาวนภาพร  ตุ่นแก้ว         เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการ 
8. นางสาวคนึงนิจ คชรักษ์          ครอัูตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน      ครู คศ.4       กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง 
ที่ 025/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 
.................................... 

    ตามกฎกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งข้ันตอนที่หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษา   
มีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไปและน าเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นทางโรงเรียน
บ้านลานเอื้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. นายอดิศักดิ์ เคลือขอน          ต าแหน่ง   รกน.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง   ประธาน  

 2. นายมานะ  แดนอุดม          ต าแหน่ง   ครู     กรรมการ 
 3. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ          ต าแหน่ง   ครู     กรรมการ 
 4. นายธานินทร์ ทองคง          ต าแหน่ง   ครู     กรรมการ 

 5 นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค          ต าแหน่ง   ครู     กรรมการ 
 6. นางสาวศิรินทรา โมลาลาย     ต าแหน่ง   พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 

7. นางสาวนภาพร  ตุ่นแก้ว        ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 8. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน     ต าแหน่ง   คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวคนึงนิจ  คชรักษ์       ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                        สั่ง  ณ  วนัที่  17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

               ลงชื่อ 
       (นายอดิศักดิ์ เคลือขอน) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ 
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง 
 
 



 

 
 
 
 

  ประกาศโรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
    เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………………….. 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านลานเอ้ือง เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน    
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกภายนอก 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 9 (3)  มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนบ้านลานเอ้ืองจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม  2563  
 
 

 
                                                          (นายอดิศักดิ์  เคลือขอน) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  5  มีนาคม  2563 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
      1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
          ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 60.00 

      2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 65.00 

      3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65.00 
     4) นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 70.00 
     5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 65.00 
     6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 70.00 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
           1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80.00 

      2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ร้อยละ 80.00 
      3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลา                 ร้อยละ 75.00 
      4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 80.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
        1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ร้อยละ 90.00 

           2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  ร้อยละ 85.00 
           3) โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
               ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 85.00 

           4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80.00 
      5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัด     
          การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 70.00 

           6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
               การเรียนรู ้

ร้อยละ 80.00 

 

 



 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 
            3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์           
                 โดยการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70.00 

           3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อ 
                การเรียนรู ้

ร้อยละ 75.00 

           3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75.20 
           3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา  
                ผู้เรียน 

ร้อยละ 70.00 

           3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
                การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 65.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดี 
      1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
          ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 62.07 

      2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน                            
           ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 71.35 

      3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65.00 
     4) นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 80.00 
     5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 65.00 
     6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 70.85 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
           1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 75.58 

      2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ร้อยละ 80.00 
      3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลา                 ร้อยละ 75.00 
      4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 80.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
        1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ร้อยละ 100 

           2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  ร้อยละ 85.00 
           3) โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
               ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 85.00 

           4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 85.00 
      5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัด     
          การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 73.33 

           6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
               การเรียนรู ้

ร้อยละ 83.00 

 
 

 
 
 



 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 
            3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์           
                 โดยการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 70.33 

           3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อ 
                การเรียนรู ้

ร้อยละ 76.67 

           3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 76.25 
           3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา  
                ผู้เรียน 

ร้อยละ 70.00 

           3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
                การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 68.00 

 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด ี
มาตรฐานที่ 2 ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ด ี
สรุปภาพรวม ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านลานเอื้อง   
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 5  มีนาคม  2563 

 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ดี 
1) มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 70.00 
2) มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุม และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 70.00 
3) มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 74.00 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 65.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ร้อยละ 90.00 
2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 80.00 
3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ร้อยละ 75.00 
4)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 75.00 
5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80.00 
6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 85.00 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดี 
1)  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 65.00 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 70.00 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 70.00 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
   การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 70.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ดี 
1) มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 73.10 
2) มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุม และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 73.07 
3) มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 74.35 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 66.15 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ร้อยละ 95.00 
2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 85.00 
3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ร้อยละ 75.00 
4)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 80.00 
5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 85.00 
6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม        90.00 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดี 
1)  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 70.00 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 75.00 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 75.00 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
   การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 75.00 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด ี
มาตรฐานที่ 2 ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ด ี
สรุปภาพรวม ด ี

 
 



 
 

       เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ  
      กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   
 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง    (2) ระหว่างร้อยละ 50 - 59 
ดี       (3) ระหว่างร้อยละ 60 - 74 
ดีเลิศ  (4) ระหว่างร้อยละ 75 - 89 
ยอดเยี่ยม  (5) ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
       กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานร่องรอย 
 

รางวัล 
ข้อความที่ใช้ตัดสิน

คุณภาพ 
 
 
ก าลังพัฒนา (1) 

 
 

มี / ไม่มี 

 
 

ไม่มี 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด/ต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ไม่ส่งผล/ไม่ส่งเสริม 
 
ปานกลาง    (2) 

 
มี 

ระดับโรงเรียน/ 
กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์เครือข่าย 

มีแต่ไม่ครบ/มีบางส่วน/
เป็นไปตามเป้าหมาย
บางส่วน 

 
 
ดี       (3) 

 
 
มี 

 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/

หน่วยงานในก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด/ครบ
กระบวนการมีความ
เหมาะสม/อย่างพอเพียง/
อย่างหลากหลาย 

 
 
ดีเลิศ  (4) 

 
 
มี 

 
ระดับภาค/จังหวัด/
หน่วยงานในระดับจังหวัด 

มีการพัฒนา/สูงขึ้น/
เพ่ิมข้ึน/เป็นระบบมาก
ขึ้น/มีการบูรณาการ/
หลากหลายรูปแบบ 

 
 
ยอดเยี่ยม  (5) 

 
 
มี 

 
ระดับประเทศ/กรม/
กระทรวง/สพฐ. 

สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
มาก/เป็นแบบอย่างที่ดี/
เป็นตัวอย่างที่ดีได้/มีความ
เป็นเลิศ/มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง/มีนวัตกรรม 

 


