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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 เล่มนี้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน และส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ท้ัง
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ระดับขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ท่ีน าเสนอวิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้
สูงขึ้น ท้ังคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนไสยำศน(์รำษฎร์บูรณะ) 

เม่ือวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและสำธำรณชนได้ 
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ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 
 
 

ลงชื่อ        
   ( นำยเกียรติชัย   สังข์จันทร์ ) 

   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 



 

1 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 2 ต าบลวังทองแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ชือ่ผู้บริหำรโรงเรียน    นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์ 
เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาลปีท่ี 2 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

จ ำนวนบุคลำกร  ครูระดับปฐมวัย  จ านวนท้ังส้ิน 1 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 1 คน  
   ครูระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ านวนท้ังส้ิน  10  คน  จ าแนกเป็น   

ข้าราชการครู 2 คน  พนักงานราชการ 1 คน  บุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 คน 
ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน 

จ ำนวนนักเรียน  จ านวนท้ังส้ิน  93  คน จ าแนกเป็น 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 – 3   จ านวน   20  คน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน  73  คน 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ระดับปฐมวัย โดยภำพรวม ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
        1. ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง          
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

        2. ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

        3. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

        4. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ                     
 1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการ 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และน าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบการจัด
ประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง  
 2. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  ครูปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตาม 
ความถนัด หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี มีการประเมินตนเอง 
และการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 

3. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ครมูีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ  
โดยเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา   



 

2 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 4. จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก 
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
 5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม                     

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นความส าคัญ
ของการพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึง่เป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่  การเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริ การ
เรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น 
การลงมือท า ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  

2.  สร้างโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย  

3.  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ห้องเรียนมีบรรยากาศ  
แจ่มใส กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม และมีส่ือ   
การเรียนรู้/เทคโนโลยี ท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอกับจ านวนเด็ก  

4.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง               
มีส่วนร่วมในการประเมิน  

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

         โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็กปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด 

สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
   - จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         โครงกำรพัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามผล 
   - วางแผนการนิเทศโดยประชุมเพื่อร่วมกันลงความเห็น 

   - นิเทศ ติดตาม ตามตารางการนิเทศท่ีก าหนดร่วมกัน 

   - ผู้นิเทศชมเชยและให้ค าแนะน า 
   - สรุปรายงานผล 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

       โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
- ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและกาแก้ปัญหา 

พฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นประจ าทุกเดือน 
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      - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก 

      โครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมไทย 
         - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันอนุบาล ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ   ท่ีดีต่อ
ความเป็นไทย  
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน โดยภำพรวม ผลกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดี 

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด แต่ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติการะเบียบของ
สังคม  

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ดี 

              ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงานสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความต้ังใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาทโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธีเช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม ระดมสมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ) 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ อยู่ในระดับ ดี 

    ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  ท่ีอยู่  หมู่ ๒  ต าบลวังทองแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
64๒๑๐   สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1    โทรศัพท์ 092-2801023    
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผู้บริหารสถานศึกษา  นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์  วุฒิการศึกษา ปร.ด.  สาขา การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี ๑ เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

   โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ ต าบลวังทองแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
โดยมีผู้บริจาคท่ีดินให้ คือ นายขันธ์ สุริยะลังกา  เป็นท่ีต้ังจ านวน  ๗  ไร่  ๑ งาน  ๙๔  ตารางวา ท่ีดินอยู่ใน
เขตปฏิรูปท่ีดินทุ่งไสยาศน์  

เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๙ โดยอาศัยอาคารเรียนช่ัวคราวท่ีประชาชน
สร้างให้ขนาดกว้าง ๔ วา ยาว ๘ วา เป็นท่ีเรียนต่อมาอาคารเรียนดังกล่าวประสบวาตภัย ต้องไปอาศัยศาลา
การเปรียญวัดไสยาสน์เป็นท่ีเรียนแทน 

ปี พ.ศ.๒๕๐๙  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจ านวน  ๖๐,๐๐๐ บาท และประชาชนสมทบอีก 
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๑  จ านวน  ๑  หลัง ๕ ห้องเรียน  

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนป.ปลาย แบบ ป.๑ ฉ.จ านวน    
๑ หลัง  ๔  ห้องเรียน 

เปิดท าการสอนครั้งแรก ท าการสอนต้ังแต่ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ โดยมี
ครูท าการสอน ๒ คน  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้เปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๗  มีครูท าการสอน ๑๒ 
คน และในปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
๒๕๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้เปิดท าการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ช้ันเด็กเล็ก ขึ้น  จ านวน  ๑  ช้ัน ปี
การศึกษา  ๒๕๓๘  เปิดท าการสอนช้ันอนุบาล  ๓  ขวบ  ๑  ช้ัน ปัจจุบันเปิดสอน ในระดับ ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

สภำพชุมชนโดยรวม 

   ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มี
ประชากรประมาณ  ๘5๐  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดไสยาสน์  องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
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วังทองแดง  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ท านา นับถือศาสนา พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ  ประเพณีสงกรานต์   การบวชนาค  การแต่งงาน   การขึ้นบ้านใหม่  วัน
ส าคัญทางศาสนา  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  
ต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท ต่อ    จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   ๆ  ละ  ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

     โอกำส  โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  
ตามเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์  ท่ีก าหนด  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเฉพาะการ
เล่นพื้นบ้านกลองยาว ซึ่งสามารถแสดง ออกในท้องถิ่นเป็นท่ีช่ืนชมของโรงเรียนและชุมชน            

    ข้อจ ำกัด  โรงเรียนขาดครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ศิลปะ  ดนตรี  
นาฎศิลป ์ภาษาอังกฤษ จ านวนนักเรียนลดลงในแต่ละปี  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน   สภาพชุมชนเป็นพื้นท่ีแห้ง
แล้งขาดน้ าเพื่อท าการเกษตร 

 
 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และครูอัตรำจ้ำง 

บุคลำกร 
เพศ 

รวม 
วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครู 
ผช. 

คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

คศ. 
4 

ผู้บริหำร 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - 

ข้ำรำชกำรครู 1 2 3 - 1 2 - 1 - 1 1 - 

ครูอัตรำจ้ำง - 3 3 - 3 - - - - - - - 

พนักงำนรำชกำร - 1 1 - 1 - - - - - - - 

บุคลำกร
วิทยำศำสตร์ 

- 1 1 - 1 - - - - - - - 

พนักงำนธุรกำร 1 - 1 - 1 - - - - - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 - 1 1 - - - - - - - - 

รวม 4 7 11 1 7 2 1 1  1 2  
 

 

 

 

 

 

 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศกึษำ 



 

7 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

บริหารการศึกษา 2 25 

ปฐมวัย 1 25 

ประถมศึกษา 1 25 

เคมี 3 25 

พลศึกษา 1 25 

บริหารธุรกิจ(การตลาด) 1 25 

รวม 9  

 

 

 
จ ำนวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  93   คน  

         

 

 

 

อบ.2 4 คน อบ.3
16 คน

ป.1
19 คน

ป.2
17 คน

ป.3
10 คน

ป.4
13 คน

ป.5 10 คน ป.6 4 คน

1.3 ข้อมูลนกัเรยีน 



 

8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม ชาย หญิง 
อ.2 1 1 3 4 
อ.3 1 9 8 16 
รวม 2 10 11 20 
ป.1 1 10 9 19 
ป.2 1 9 8 17 
ป.3 1 4 6 10 
ป.4 1 8 5 13 
ป.5 1 7 3 10 
ป.๖ 1 1 3 4 
รวม 6 39 34 73 

รวมทั้งหมด 8 49 45 93 
 

 
 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2562 

   ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ของเด็กชั้นอนุบำลปีที 2        
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

0
20
40
60
80

100

ด้าน
ร่างกาย

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ

ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา

พัฒนาการระดับ 3 100 100 100 75

พัฒนาการระดับ 2 0 0 0 25

พัฒนาการระดับ 1 0 0 0 0

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรปฐมวัย ของเด็กชั้นอนุบำลปีที่ 2

1.4 ผลกำรประเมนิพัฒนำกำรระดบักำรศกึษำปฐมวัย 



 

9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  ช้ันอนุบำลปีที 2   

พัฒนำกำร จ ำนวน 
เด็กปฐมวัย 

ระดับพัฒนำกำร 
หมำยเหตุ 3 2 1 

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 4 4 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านอารมณ์-จิตใจ 4 4 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านสังคม 4 4 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านสติปัญญา 4 3 75.00 1 25.00 0 0.00   
 

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ของเด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3  ประจ ำปี 
กำรศึกษำ 2562 

 

 
 

  ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  ช้ันอนุบำลปีที 3   

พัฒนำกำร จ ำนวน 
เด็กปฐมวัย 

ระดับพัฒนำกำร 
หมำยเหตุ 3 2 1 

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 16 16 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านอารมณ์-จิตใจ 16 16 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านสังคม 16 16 100 0 0.00 0 0.00   

ด้านสติปัญญา 16 14 87.50 2 12.50 0 0.00   

0
20
40
60
80

100

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ

ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา

พัฒนาการระดับ 3 100 100 100 87.5

พัฒนาการระดับ 2 0 0 0 12

พัฒนาการระดับ 1 0 0 0 0

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรปฐมวัย ของเด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3



 

10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชาในระดับ 3 

ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

วิชำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป รวม 
คิดเป็นร้อย

ละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 12 5 6 7 6 4 40 54.79 
คณิตศาสตร์ 16 6 4 5 3 2 36 49.32 
วิทยาศาสตร์ 9 2 4 5 3 4 27 36.98 
สังคมศึกษา 18 4 5 4 4 4 39 53.42 
ประวัติศาสตร์ 18 1 4 3 4 4 34 46.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 9 4 11 7 4 54 73.97 
ศิลปะ ดนตรี 19 8 2 7 7 4 47 64.38 
การงานอาชีพฯ 12 13 5 9 4 4 47 64.38 
ภาษาอังกฤษ 6 12 6 4 4 4 36 49.31 

เฉลี่ย 14 7 4 6 5 4   
ร้อยละ 75.44 39.22 44.44 47.00 46.66 94.44   

 

 
 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2562 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้ง
สิน

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0

ผ่าน 0 2 0 0 0 0 2

ดี 0 14 0 13 0 0 27

ดีเย่ียม 19 1 10 0 10 4 44

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

1.6 กำรประเมนิผลกำรศกึษำของผูเ้รียน 



 

11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2562 

 
 

3) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น
ไม่ผ่าน 2 2 0 0 0 0 0

ผ่าน 1 0 4 1 0 0 10

ดี 0 12 5 7 6 3 33

ดีเย่ียม 16 3 1 5 4 1 30

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต

การใช้
เทคโนโลยี

ผ่าน 73 73 73 73 73

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0

คอลัมน์1

73 73 73 73 73

0 0 0 0 0

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน 



 

12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.05 54.21 45.63 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
         

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ผ่าน 73 73 73 73 73 73

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0

คอลัมน์1

73 73 73 73 73 73

0 0 0 0 0 0

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
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กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

โรงเรียน
จังหวัด
สพฐ.ทั้งหมด
ประเทศ

1.7 ผลกำรทดสอบระดบัชำติของผู้เรียน 



 

13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   
แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป  

กำรอ่ำนออกเสียง   กำรอ่ำนรู้เร่ือง  รวม 2 สมรรถนะ 
จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อย 
ละ 

จ ำนวน 
( คน) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 

( คน) คิดเป็นร้อยละ 

12 93.75 17 89.47 13 68.42 
  

      จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน   

          1.  การอ่านออกเสียง 19 คน   

          2.  การอ่านรู้เรื่อง     19 คน  
          3.  รวม 2 สมรรถนะ 19 คน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 
1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ร้อยละของ

ผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 

2561 2562 

การอ่านออกเสียง 67.34 37.05 30.29 
การอ่านรู้เรื่อง 61.50 54.21 7.29 

รวม 2 สมรรถนะ 64.42 45.63 18.79 
 

 

0 20 40 60 80

กำรอ่ำนออกเสียง

กำรอ่ำนรู้เร่ือง

รวม 2 สมรรถนะ

67.34

61.5

64.42

37.05

54.21

45.63

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561



 

14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

             ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน ( O– NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562        

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 58.69 30.00 43.94 36.25 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 48.61 33.69 34.54 31.70 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 

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

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 43.75 52.16 58.69 

คณิตศาสตร์ 32.93 26.88 30.00 

วิทยาศาสตร์ 35.67 37.00 43.94 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 33.33 35.94 36.25 
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โรงเรียน

สพป.สท.1

จังหวัด

ประเทศ
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15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

 

  

          จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.๕ ป.๖ 
๑. ห้องสมุด 4 16 19 17 10 13 10 4 

๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 4 16 19 17 10 13 10 4 

3. ห้องอัจฉริยะ 4 16 19 17 10 13 10 4 

๔. สวนครัว 4 16 19 17 10 13 10 4 

๕. สวนหย่อม 4 16 19 17 10 13 10 4 

๖. สนามเด็กเล่น 4 16 19 17 10 13 10 4 

๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 4 16 19 17 10 13 10 4 

๘. ห้องพยาบาล 4 16 19 17 10 13 10 4 

๙. ห้องดนตรี 4 16 19 17 10 13 10 4 

๑๐. ห้องครัว 4 16 19 17 10 13 10 4 
 

             จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562  

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.๕ ป.๖ 
๑. พิพิธภัณฑ์รามค าแหง 20 20 25 25 25 25 25 25 

๒. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 10 10 30 30 20 25 20 20 

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วังทองแดง 

20 20 30 30 25 25 25 25 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลวงั
ทองแดง 

10 10 25 25 20 20 20 20 

๕. วัดไสยาสน์ 20 20    30 35 30 30 30 30 

6. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย 

- - 36 36 36 36 36 36 

 

 

 

          งบประมำณเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) รำยจ่ำย 

- เงินงบประมาณ 4,659,710.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 
- เงินนอกงบประมาณ 933,781.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      5,593,491.00  

1.8 ข้อมูลกำรใช้แหลง่เรยีนรูภ้ำยในและภำยนอกโรงเรียน ปกีำรศกึษำ 2562 

1.9 ข้อมูลงบประมำณ 
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ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
มำตรฐำนที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
มำตรฐำนที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
มำตรฐำนที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
มำตรฐำนที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาในช้ันต่อไป      
มำตรฐำนที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น     
                 ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
  

มำตรฐำนที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนา  สถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

   
  

มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล     
                    สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                       

   
  

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
                    บทบาทของสถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ   
                    ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ 
                     พัฒนาสู้ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการ 
                     ปฏิรูปการศึกษา 

   

  

 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    91.64 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 

 

 
 

 
 

1.10 ผลกำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำม 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
   

  

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มำตรฐำนที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      
มำตรฐำนที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
  

มำตรฐำนที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

   
  

มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                       

   
  

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

   
  

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู้ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษา 

   

  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    83.86 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ภำพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
1.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

     1.1.1 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) มีการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรงตามวัย โดย    จัดกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การเคล่ือนไหวร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็ก และการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมการล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตาม
วัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน  
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย รู้ถึงโทษของสารเสพติดต่างๆ และปฏิเสธ
ส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุและส่ิงเสพติด การร่วมการแข่งขันด้าน
ต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ เช่น การร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายรามค าแหง การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์เกมส์  
และมีกิจกรรมออกก าลังกาย   หน้า  เสาธง การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ นักวิชาการ สาธารณสุข มาให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพการแปรงฟัน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและโครงการฟันดีฟันสวย
ด้วยมือเรา  การล้างมือ 7 ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อนกลาง ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของโรค
ไข้หวัดใหญ่ การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ต ารวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
อุบัติเหตุภัยจากขบวนการลักเด็ก และส่ิงเสพติดให้โทษ  ท้ังนี้โรงเรียนยังได้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น  
แก้วน้ า, แปรงสีฟัน, ผ้ากันเป้ือน, ผ้าเช็ดหน้า, ท่ีนอนเป็นรายบุคคล และอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เพื่อให้เด็กรู้จัก
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
    เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน : สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  
บัญชีเรียกช่ือและบันทึกพัฒนาการของเด็ก ระเบียนสะสม  บันทึกน้ าหนัก - ส่วนสูงของเด็ก บันทึกการตรวจ
สุขภาพเด็ก กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง  บันทึกการสังเกตพฤติกรรม บันทึกค าพูดเด็ก 
บันทึกการด่ืมอารหารเสริม(นม) บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็ก รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2562 อาหารกลางวัน 
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เกมส์ และกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน, รายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
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    1.1.2 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อ่ืน  มาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว ให้นักเรียนได้วาดภาพ 
ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ ดี
กับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  40 หน่วยการเรียนรู้  ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน น าเด็กศึกษาธรรมชาติ
นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้  ณ  ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการท าไร่นาแบบ
ผสมผสาน (บ้านจ่าก้อง)  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยการนั่ง
สมาธิในช่วงก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งเสริมให้เด็ก  กล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมเล่าข่าว -เหตุการณ์
หรือเล่านิทานให้เพื่อนฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบนเวทีงานโรงเรียนหรือในกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

 เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน: บันทึกพัฒนาการของเด็ก   
สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  แผนการจัดประสบการณ์ 40 หน่วย  
แฟ้มสะสมงานเด็ก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนและห้องพิเศษต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การแสดงในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันภาษาไทย วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 

 1.1.3  พัฒนำกำรด้ำนสังคม ครูประจ าช้ันจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรม “เด็กดีมีคุณธรรม” โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  
มีวินัย รับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อน  ในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน 
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บ  ของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม  ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่ือฟังค าส่ังสอนของ  พ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา น าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ีโรงเรียนและ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  การรณรงค์ใส่บาตร - เวียนเทียนในวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา กิจกรรมประดิษฐ์การ์ด  วันพ่อแห่งชาติ -  วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู มีโครงการออม
สินออมทรัพย์ ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน รู้จักการประหยัด อดออม และเห็นคุณค่าของเงิน
อย่างเหมาะสมกับวัย โดยให้เด็กได้ฝากเงิน  ทุกวัน โดยคุณครูจะน าไปเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินให้กับ
เด็ก 

 เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน: บันทึกพัฒนาการของเด็ก             
สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  ผลการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วย          
การเรียนรู้ 40 หน่วยการเรียนรู้ สมุดบันทึกความดี บันทึกค าพูดเด็ก กิจกรรมเคารพธงชาติ หน้าเสาธง 
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมโฮมรูม ข้อตกลงของห้องเรียน รายงานผลการด าเนินงานโครงการเด็กดี        
มีคุณธรรม รายงานผลการด าเนินงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โครงการเสริม
หลักสูตร  
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   1.1.4  พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
การจัดประสบการณ์ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้เหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและชุมชน การเข้าร่วมโครงการ 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริ ท าให้ เด็กได้ฝึกสมาธิ    เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นท่ี 9  มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงาน เพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้ ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญระดับปฐมวัย ให้เด็กสามารถมีพัฒนาการได้ท้ัง 4  ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักการคิดวิเคราะห์  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
เบ้ืองต้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้รักการอ่านและใฝ่รู้  ใฝ่เรียน กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์  
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ท้ังในระดับกลุ่ม
เครือข่าย  ระดับเขตพื้นท่ีและระดับภูมิภาค 
    เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน: บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงาน 

ประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 40 

หน่วย รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ รายงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัย รายงานผลการด าเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมตามแนวทาง มอนเทสซอริ ระดับปฐมวัย รายงานผล 
การจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย รายงานการจัดท าโครงงาน 
เรื่อง สไนเปอร์ดินเหนียว ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ห้องเรียนต่างๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  สวนสมุนไพร 
มุมหนังสือ เป็นต้น  

1.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย            
และรู้ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  
2. โรงเรียนมีโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวทางมอนเทสซอริ เพื่อส่งเสริม ระเบียบ
วินัย ความอดทน และปลูกจิตส านึกจิตอาสาให้เด็ก
เป็นผู้ท่ีมีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้ ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในด้านการเสียสละ เผ่ือแผ่ให้กับส่วนรวม
ได้เหมาะสมกับวัย  

1. การพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

 
 



 

21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
3. โรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้เหมาะสมกับวัย 

 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็กปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด 

สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
   - จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
2.1  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

 2.1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการ 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และน าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบการจัด
ประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทส-

ซอริ (Montessori) ในช่วงกิจกรรมการเล่นตามมุม จัดการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
       2.1.2 ครูได้ปฏิบั ติหน้ าท่ีตรงตามวิชาเอก -โท  หรือ  ตรงตามความถนัด หรือมี
ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี มีการประเมินตนเองและการนิเทศภายใน
อย่างสม่ าเสมอ 
      2.1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โดยให้    
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเป็นรายบุคคลท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ท่ีให้เด็กลงมือกระท าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและ    
ทักษะต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟื้อแบ่งปัน กล้าแสดงออก 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจิตอาสา  
            2.1.4 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวก    
ต่อการพัฒนาเด็ก ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ  
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เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายท่ีได้จาก
ธรรมชาติ  หรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีความสุขส่งเสริมในการเรียนรู้        
ให้สถานศึกษาเป็น แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก      
ได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
       2.1.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านส่ือ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมท าให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสม 

      2.1.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของ    
การปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย      
ของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
       1)  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) พุทธศักราช 
2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
       2)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
         3)  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  และรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆในระดับปฐมวัย 

       4)  แผนการจัดประสบการณ์ 40 หน่วยการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์   
       5)  แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนางานของครู  
       6)  บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของครู                 
       7)  สมุดเย่ียม/สมุดนิเทศ  
       8)  ทะเบียนส่ือ/ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานท่ี
นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/ บ่อน้ า/ บ่อทราย/ สวนหย่อม/ บริเวณภายในโรงเรียน  
       9)  เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
               10)  กระบวนการท่ีใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

               11)  รายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

 
 



 

23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัยและมมีุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอส าหรับเด็ก  
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
ไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน และสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
3. มีครูท่ีตรงตามวิชาเอก-โท หรือมีประสบการณ์ใน
การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 
4. มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง          
มอนเทสซอริ  
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

1. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. จัดท ากิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 

 
   แนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

     โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามผล 
   - วางแผนการนิเทศโดยประชุมเพื่อร่วมกันลงความเห็น 

   - นิเทศ ติดตาม ตามตารางการนิเทศท่ีก าหนดร่วมกัน 

   - ผู้นิเทศชมเชยและให้ค าแนะน า 
   - สรุปรายงานผล 

 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม   

3.1  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 3.1.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
มอนเทสซอริ จัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดประสบการณ์ในรูปแบบ 
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือท า ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน        
อีกท้ังมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ดังนี้  
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  ด้านร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ ท้ังกล้ามเนื้อ 
ใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนรอคอย  กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ 
แบ่งปันมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา  

  ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยใน 
ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   

               ด้านสติปัญญา เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการส่ือสาร และ      
มีทักษะความคิดพื้นฐาน สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
      3.1.2  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีน้ าใจ 
ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผ่ือเผ่ือต่อกัน
และกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีให้แก่เด็กอีกด้วย 

      3.1.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 
ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
สะดวก มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันสดใส และมีส่ือ
การเรียนรู้/เทคโนโลยี ท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอกับจ านวนเด็ก  
      3.1.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม              
และกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการ          
ท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
       เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 

     1)  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับ
การศึกษาปฐมวัย   

    2)  แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์   
    3)  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอน 

เทสซอริ  
    4)  ทะเบียนส่ือ/ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
    5)  แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานท่ีนอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนาม 

เด็กเล่น/  บ่อน้ า/ บ่อทราย/ สวนหย่อม/ สวนสมุนไพร /บริเวณภายในโรงเรียน  
    6)  เครื่องมือประเมินพัฒนาการ  
    7)  แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล/ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก   

      8)  รายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 
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     9)  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     10) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทศซอริ 

 
3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
1. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ด้วยรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 
2. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือ อุปกรณ์                      
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง              
ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 

1. ครูควรมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน
อนุบาล ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 

 
     แนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

   โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
- ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและกาแก้ปัญหา 

พฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นประจ าทุกเดือน 
      - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก 

   โครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมไทย 
         - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันอนุบาล ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ   ท่ีดีต่อ
ความเป็นไทย  
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ แปลผล 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4 ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      4 ดีเลิศ 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและปลอดภัย    5 ยอดเยี่ยม 
2.5  ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์    

5 ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 5 ยอดเยี่ยม 
3.1  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล     
เต็มศักยภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2  ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรับประสบการณตรง เล่น และปฏิบัติอย่าง       
มีความสุข 

5 ยอดเยี่ยม 

3.3  ครจัูดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม    
กับวัย  

5 ยอดเยี่ยม 

3.4  ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงพฒันาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 

 

4 
 

ดีเลิศ 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  
1.1  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

             โรงเรียนบ้านไสยาศฯ(ราษฎร์บูรณะ) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้
เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับ
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
การคิดค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และ
การมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.2  เอกสำรหลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน : ผลการทดสอบการอ่าน การเขียนและ 

การส่ือสารดวยขอสอบมาตรฐาน จาก สพฐ., เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ ส าคัญดานการส่ือสาร เชน 
หลักสูตร แผนการสอน    ใบงาน, ผลสอบ NT ดานการส่ือสาร ด้านการคิดค านวณ ดานการให เหตุผล ป.3, 
ผลการทดสอบ O-NET ป.6  วิชาคณิตศาสตร์,รายงานการด าเนินงานโครงงาน คณิตศาสตร์ (เพิ่มกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร , ผลการประเมินวัดสมรรถนะ  ดานการคิดและการแกปญหา, สรุปผลการประเมินการอาน 
คิด วิเคราะหและเขียน, ผลการวัดสมรรถนะส าคัญดาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร และ 

ผลการวัดเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในวิชาแนะแนว 
 

1.3  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
ยังขาดการปฏิบั ติท่ี ต่อเนื่อง จริงจัง   การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลง
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

พัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่านออก การเขียนได้ ให้กับ
นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่างๆ 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร: ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  
2.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
     เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน 

บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

     2.1.1 สถานศึกษามีการเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ 

     2.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถบริหาร 
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเปน็ระบบท้ังในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน า
แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   
     2.1.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัด การเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

               2.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  สถานศึกษาสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชใน
การพัฒนางานและการเรียนรู ของผู้เรียน   

               2.1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู สถานศึกษา
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย  
         2.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา 
 

2.2 เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน : เอกสาร และขอมูลประกอบ 
การจัดท าแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าป สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน, แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน, ผลการประเมิน SDQ, ผลการประเมิน
การนิเทศการสอน, ตารางก าหนดการ, ค าส่ังใหครูเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน, สถิติการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร, เอกสารขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2553, มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียน,  
ค าส่ังแตงต้ังกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน, หนังสือเชิญประชุมกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน, บันทึกการประชุมกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ,ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน, 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน, รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ ภายใน, รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) -แผนปฏิบัติการประจ าป, รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการงานกิจกรรมทุกฝาย, 
งานวิจัยของสถานศึกษา, รายงานการด าเนินงานแผนงาน โครงการดานวิชาการ, เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา,
แผนการจัดการเรียนรู รายงานการด าเนินงานกิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, รายงานการด าเนินงานกิจกรรมสงเสริมการอาน, รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการดานพัฒนาครู บุคลากร,รายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี, 
แผนปฏิบัติการประจ าป  
 

2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้ น คุณ ภ าพ ผู้ เรีย น รอบ ด้ าน   ต าม ห ลัก สูต ร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดมีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจนไม่ว่า
จะเป็นการจัดการเรียนรู้ งานเอกสารต่างๆในแต่ละ
ฝ่ายละงานทุกๆเดือน 
 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3)  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
6) โครงการนิเทศภายใน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ: ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 

3.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
                 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เน้นให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวน
การคิดและ ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 



 

31 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมา พัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปล่ียน
เรียนรูและน าผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

                 3.1.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช
ในการด าเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผู
เรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ เรียนรูท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสาหรับผูท่ีมีความจ าเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ 
การฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  

                 3.1.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีการใชส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาส 
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย   

                 3.1.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย
เนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวม
กันอยางมีความสุข   

                 3.1.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการ จัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาไปใช
พัฒนาการเรียนรู  

                 3.1.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อนาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 

3.2  เอกสำร หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมิน : สรุปผลการตรวจแผนการ 
จัดการเรียนรู้, รายงานการด าเนินงานกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ, ผลงานนักเรียน, สรุปผลการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู, สรุปผลงานนักเรียนท่ีไดจากการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู , รายงานการ
ด าเนินงานกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี, สถิติการศึกษาเรียนรูจากภูมิปัญญาทองถิ่น, แบบบันทึก
การนิเทศการสอน, สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา, สรุปผลการ
ตรวจแผนจัดการเรียนรู้, แบบบันทึกการสัมภาษณ, แบบบันทึกการนิเทศการสอน, เครื่องมือการวัด ประเมิน
ผลผูเรียน, ขอสอบของนักเรียน, สรุปการนิเทศการสอน, บันทึกการประชุมกลุมสาระฯ 

 

3.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่ อนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

          3)  โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
          4)  โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 

    5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีมีความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ แปลผล 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 3 ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 3 ดี 

       1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  3 ดี 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหา 

3 ดี 

      3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 3 ดี 
      4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3 ดี 
      5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    3 ดี 
      6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 3 ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

      1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    4 ดีเลิศ 

      2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  4 ดีเลิศ 

      3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    4 ดีเลิศ 

      4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 3 ดี 

      2.1 เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  4 ดีเลิศ 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  3 ดี 

      2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุมเปาหมาย  

3 ดี 

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  4 ดีเลิศ 

      2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  4 ดีเลิศ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการ เรียนรู  

3 ดี 
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มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ แปลผล 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 3 ดี 

      3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกตใช ในการด าเนินชีวิต        

3 ดี 

      3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรท่ีูเอ้ือตอการเรียนรู 3 ดี 

      3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3 ดี 

      3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผู
เรียน 

3 ดี 

      3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการ จัดการเรียนรู ้

3 ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 3 ดี 
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

ระดบักำรศกึษำปฐมวัย ระดบัคณุภำพ :  ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย            
และรู้ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อใน   
ขั้นต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  
2. โรงเรียนมีโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวทางมอนเทสซอริ เพื่อส่งเสริม ระเบียบ
วินัย ความอดทน และปลูกจิตส านึกจิตอาสาให้เด็ก
เป็นผู้ท่ีมีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้ ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในด้านการเสียสละ เผ่ือแผ่ให้กับส่วนรวม
ได้เหมาะสมกับวัย  
3. โรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้เหมาะสมกับวัย 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย          
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
ไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) พุทธศักราช 2561  

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
1. การพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีจินตนาการและความ 
คิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. จัดท ากิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

 

ส่วนที่ 3   

สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ 
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จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    
ท่ีครอบคลุมพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน และสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
3. มีครูท่ีตรงตามวิชาเอก-โท หรือมีประสบการณ์ใน
การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 
4. มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง            
มอนเทสซอริ  
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ  
1. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ด้วยรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 
2. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือ อุปกรณ์                      
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

3. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง              
ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ  
1. ครูควรมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน
อนุบาล ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

         โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็กปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด 

สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
   - จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามผล 
   - วางแผนการนิเทศโดยประชุมเพื่อร่วมกันลงความเห็น 

   - นิเทศ ติดตาม ตามตารางการนิเทศท่ีก าหนดร่วมกัน 

   - ผู้นิเทศชมเชยและให้ค าแนะน า 
   - สรุปรายงานผล 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

       โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
- ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและกาแก้ปัญหา 

พฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นประจ าทุกเดือน 
      - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็ก 

      โครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมไทย 
         - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันอนุบาล ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ   ท่ีดีต่อ
ความเป็นไทย  
 

ระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ระดบัคณุภำพ : ด ี

           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี            
ผลท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยัง        
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับชาติในบางวิชาและระดับช้ันท่ีสอบ 
นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา จากโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลให้มีการ
สอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเส่ียงการติด
ส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน 
และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน ครูได้รับการพัฒนาตาม
โครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน        
มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติ
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ และนักเรียนกล้าแสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จิตอาสาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

คุณภำพผู้เรียน 
1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน เน้นพัฒนา
ทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. ปลูกฝังนักเรียนให้รักการออกก าลังกาย ไม่เล่น
โทรศัพท์มากเกินไป 



 

37 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่ งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมี วิ สัยทัศน์ ท่ี ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่าง ท่ี ดี ในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ พัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนและ
วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีรูปธรรม
มากกว่านามธรรมเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน
เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น ครู
จัดแหล่งเรียนรู้ภ ายใน ได้ เหมาะสม มี ส่ือ ด้ าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่ อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  และควรมีการวัด 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าร เรี ย น รู้  แ ล ะ ธ ร รม ช า ติ วิช า  ก ารพั ฒ น า
ค ว าม ส าม า ร ถ ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ งนั ก เรี ย น 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอน 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผู้เรียน 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
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ภำคผนวก 

 

- ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

- หนังสือรำชกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกำศโรงเรียน เร่ืองกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับขั้นพื้นฐำน 

- ประกำศโรงเรียน  เรื่องก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- หลักฐำนอื่น ๆ เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ผลงำนโรงเรียน ครู นักเรียน 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 
ท่ี 16 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

………………………………………….. 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไก
หลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)   จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1 นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์          ประธานกรรมการ 
1.2 นายรังสรรค์  เกิดศรี            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายสวง    กาญจนา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ        กรรมการ 
1.4 นางสาวอัจฉรียา  แป้นจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านไสยาศน์ฯ            กรรมการ 
1.5 นายศักดิ์   แฉล้มวงศ์วาน       ครูโรงเรียนบ้านไสยาศน์ฯ        กรรมการและเลขานุการ 
  

        มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นายเกียรติชัย    สังข์จันทร์        ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
2.2 นายศักดิ์    แฉล้มวงศ์วาน      ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
2.3 นางสาวอัจฉรียา   แป้นจันทร์     ครูช านาญการ                   กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 ๔๐ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 

3.1 นายเกียรติชัย    สังข์จันทร์      ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
3.2 นายศักดิ์   แฉล้มวงศ์วาน    ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
3.3 นางสาวจุฑามาศ  สุภาวะ    ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ 
3.4.นางสาวขวัญใจ  แจ่มใสดี      ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
3.5 นางสาวแสงรวี   ฉิมกาญจนะ    พนักงานราชการ                       กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์       ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวอัจฉรียา   แป้นจันทร์   ครูช านาญการ                กรรมการ 
4.3 นายศักดิ์   แฉล้มวงศ์วาน    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
4.4 นางสาวจุฑามาศ  สุภาวะ    ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
4.5 นางสาวขวัญใจ  แจ่มใสดี    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
4.6 นางสาวสุดารัตน์   เผือกสงค์    ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
4.7 นางสาวรสสุคนธ์   พงค์ขาว    ครูอัตรางจ้าง       กรรมการ 
4.8 นางสาวภคมล   พลิกบัว    บุคลากรวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
4.๙ นางสาวแสงรวี   ฉิมกาญจนะ    พนักงานราชการ            กรรมการและเลขานุการ 
4.๑๐ นายคมวิช    แก้วนุช   เจ้าหน้าท่ีธุรการ           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 



 

 ๔๑ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
           มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา
2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันท่ี ๕ เมษายน 2562 ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     ส่ัง ณ วันท่ี  ๑8  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

                     

(ลงช่ือ)            
                                                                  ( นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์ ) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๒ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

 
 
 
 
ท่ี ศธ 04158.009/037                                                   โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 
                 หมู่ ๒ ต าบลวังทองแดง  อ าเภอเมือง 
                                                                                   จังหวัดสุโขทัย 64170 
 

             18 มีนาคม 2563 
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน …………………………………............................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ด้วย โรงเรียนโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประเมินท่ีมี
คุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีบทบาทหน้าท่ีตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

             

                                                  ( นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์ ) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 

 
 

 

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 
092-2801023 



 

 ๔๓ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562       



 

 ๔๔ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

                                              
                         (นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๕ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  ๑7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเดก็ 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

2) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

4) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและปลอดภัย    
5) ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์    
6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส ำคญั 
1) ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2) สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 

3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก   
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงพัฒนาการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

 

 

 

 

 



 

 ๔๖ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหา 
      3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
      4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
      5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
      2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  
      3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
      4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

      2.1 เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุมเปาหมาย  
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  
      2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู  
 



 

 ๔๗ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

       3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช ในการด าเนินชีวิต  
       3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรท่ีูเอ้ือตอการเรียนรู  
       3.3 มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
       3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
       3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ จัดการเรียนรู  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ๔๘ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
 
 
 
 

ประกำศ โรงเรียนบ้ำนไสยำศน(์รำษฎร์บูรณะ) 
เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 

.................................................. 
 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมิน คุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านไสยาศน์
(ราษฎร์บูรณะ) ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
 

                                                              
(นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 
 

 

 

 

 

 



 

 ๔๙ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 80.00 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80.00 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 80.00 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 80.00 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและปลอดภัย    ยอดเยี่ยม 
2.5  ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน    
การจัดประสบการณ์    

ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.1  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล    
เต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 80.00 

3.2  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมี
ความสุข 

ร้อยละ 80.00 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 80.00 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80.00 

 

 

 

 

 



 

 ๕๐ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

แนบท้ำยประกำศกำรก ำหนดคำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำในมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎร์บูรณะ) 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก    ระดับคุณภำพดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

80.00 

1.1.1 เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย  ร้อยละ 80 
1.1.2 เด็กมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี ร้อยละ 80 
1.1.3 เด็กเล่น ท ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อ่ืน ร้อยละ 80 
1.1.4 เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 80 
1.1.5 เด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ ร้อยละ 80 
1.2  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 80.00 
1.2.1 เด็กสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 

ร้อยละ 80 

1.2.2 เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ร้อยละ 80 
1.2.3 เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ  ดนตรีและการเคล่ือนไหว ร้อยละ 80 
1.2.4 เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความเมตตา มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน ร้อยละ 80 
1.2.5 เด็กมีความรับผิดชอบ ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเปนสมำชิกที่ดีของสังคม 80.00 
1.3.1 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม   ร้อยละ 80 
1.3.2 เด็กมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ี เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง  ร้อยละ 80 

1.3.3 เด็กใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง ร้อยละ 80 
1.3.4 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกท่ีได้ด้วยตนเอง  ร้อยละ 80 
1.3.5 เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและรักความเป็นไทย ร้อยละ 80 
1.3.6 เด็กสามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนได้ ร้อยละ 80 
1.3.7 เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงและปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

1.4 มีพัฒนำกำรดำนสติปญญำ สื่อสำรไดมีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรูได้ 

80.00 

1.4.1 เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ร้อยละ 80 
1.4.2 เด็กสามารถอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ ร้อยละ 80 
1.4.3 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด จับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 

ร้อยละ 80 

 



 

 ๕๑ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมส ำเร็จ 

1.4.4 เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ระบุสาเหตุหรือผล คาดเดาหรือ
คาดคะเนได้ 

ร้อยละ 80 

1.4.5 เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ ร้อยละ 80 
1.4.6 เด็กสามารถแสวงหาความรู้ ค้นหาค าตอบตามวิธีของตนเองได้ ร้อยละ 80 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ดำน สอดคลองกับบริบทของ 
ทองถ่ิน 

ดีเลิศ 

2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดีเลิศ 

2.1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครู
ท่ีจบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับช้ันเรียน 

ดีเลิศ 

2.3 สงเสริมใหครูมีควำมเชี่ยวชำญดำนกำรจัดประสบกำรณ ์ ดีเลิศ 

2.2.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการออกแบบและจัดกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.2.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 

ดีเลิศ 

2.2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ดีเลิศ 
2.2.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วยการ
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) เป็นวิธีการใน
การพัฒนา 

ดีเลิศ 

2.4 จัดสภำพแวดลอมและสื่อเพื่อกำรเรียนรูอยำงปลอดภัยและเพยีงพอ ยอดเยี่ยม 
2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

2.4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 



 

 ๕๒ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมส ำเร็จ 

2.4.3 สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือ  
เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ใหบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรูเพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณส ำหรับครู ยอดเยี่ยม 

2.5.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครูอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปดโอกำสใหผูเก่ียวของทุกฝำยมีสวนรวม ดีเลิศ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
บูรณาการการปฏิบัติงานและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   ยอดเยี่ยม 

2.6.2 สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่าง
การปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

2.6.3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณที่เนนเด็กเปนส ำคัญ ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบกำรณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนำกำรทุกดำนอยำงสมดุลเต็มศักยภำพ 90.00 
3.1.1 ครูปฐมวัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 

ร้อยละ 90.00 

3.1.2 ครูปฐมวัยจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 90.00 

3.1.3 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 90.00 

3.2 สรำงโอกำสใหเด็กไดรับประสบกำรณตรง เลนและปฏบิัติอยำงมีควำมสุข 90.00 
3.2.1 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้  ลงมือกระท า และ     
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90.00 

3.2.2 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถ 

ร้อยละ 90.00 

3.2.3 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละ 90.00 

 
 
 
 



 

 ๕๓ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมส ำเร็จ 

3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อตอกำรเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 90.00 
3.3.1 ครูปฐมวัยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ สะอาด ปลอดภัย 
อากาศถ่ายเทสะดวก   

ร้อยละ 90.00 

3.3.2 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บ
ดูแลรักษาของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

ร้อยละ 90.00 

3.3.3 ครูปฐมวัยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  ส่ือ 
ของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

ร้อยละ 90.00 

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณและพัฒนำเด็ก 

90.00 

3.4.1 ครูปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 90.00 

3.4.2 ครูปฐมวัยทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 90.00 

3.4.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีการน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90.00 

 
เกณฑกำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ  

แปลผล ระดับคุณภำพ คำรอยละ 
ระดับยอดเย่ียม  5 รอยละ 90.00 ขึ้นไป 

ระดับดีเลิศ  4 รอยละ 80.00 – 89.99 
ระดับดี 3 รอยละ 70.00 – 79.99 
ระดับปานกลาง 2 รอยละ 60.00 – 69.99  
ระดับก าลังพัฒนา 1 นอยกวารอยละ 60.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๕๔ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ฉบับลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน ระดับดี 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ  70 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหา 

ร้อยละ  70 

      3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ร้อยละ  70 

      4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ร้อยละ  70 
      5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ร้อยละ  70 
      6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ร้อยละ  70 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    ร้อยละ  85 

      2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ร้อยละ  85 

      3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    ร้อยละ  85 
      4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ร้อยละ  85 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดี 

      2.1 เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ  80 

      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ  75 

      2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุมเปาหมาย  

ร้อยละ  75 

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  ร้อยละ  75 

      2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  ร้อยละ  78 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการ เรียนรู  

ร้อยละ  80 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดี 

  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประ
ยุกตใช ในการด าเนินชีวิต        

ร้อยละ  75 

  3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรท่ีูเอ้ือตอการเรียนรู  ร้อยละ  80 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ร้อยละ  75 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน ร้อยละ  75 



 

 ๕๕ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 

  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการ จัดการเรียนรู  

ร้อยละ  78 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี ้
           ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  ร้อยละ 90– 100 
  ระดับ 4 ดีเลิศ   ร้อยละ 80– 89 
  ระดับ 3 ดี    ร้อยละ 66 – 79 
  ระดับ 2 ปานกลาง  ร้อยละ 50– 65 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  ร้อยละ 0 –49 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 ๕๖ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ผลงำนโรงเรียน ครู นักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 1  รำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 
 

 

ภำพ 2 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ระดับ ป.4-ป.6 

 

 



 

 ๕๗ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

 

ภำพ 3   รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 

 

ภำพ 4 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 



 

 ๕๘ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 5 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 
 

 

ภำพ 6  รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 



 

 ๕๙ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

   

ภำพ 7 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 
 

 

ภำพ 8  รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันเคร่ืองร่อนแบบเดินตำม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
 
 
 



 

 ๖๐ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 9 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันเคร่ืองร่อนแบบเดินตำม ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 

 

ภำพ 10 รำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 



 

 ๖๑ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 11 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 

 

ภำพ 12 รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้น ป.4- ป.6 

 

 



 

 ๖๒ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 13  รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้น ป.4- ป.6 

 

 

 

ภำพ 14  รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้น ป.4- ป.6 

 



 

 ๖๓ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 15 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.1- ป.3 

 

 

 

ภำพ 16  รำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  

ระดับชั้น ป.1- ป.6 

 



 

 ๖๔ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

 ภำพ 17 รำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  

ระดับชั้น ป.1- ป.6 

 

 

ภำพ 18 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น  ป.4-ป.6 



 

 ๖๕ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 19 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น  ป.4-ป.6 

 
 
 

 

ภำพ 20  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  ระดับชั้น  ป.4-ป.6 

 
 



 

 ๖๖ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 21  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  ระดับชั้น  ป.4-ป.6 

 

 

 

ภำพ 22   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 
 
 



 

 ๖๗ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 23 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 

 

 

ภำพ 24 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันเคร่ืองร่อน 
แบบเดินตำม ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 
 
 



 

 ๖๘ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 25 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันเคร่ืองร่อน 
แบบเดินตำม ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 
 

 

ภำพ 26 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย       
ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 



 

 ๖๙ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 27  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์       
ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 

ภำพ 28  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 

 



 

 ๗๐ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 29  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

 

 

 

 

ภำพ 30 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  
ระดับชั้น ป.1-ป.3 

 

 



 

 ๗๑ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 31  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและ
พลศึกษำ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

 

ภำพ 32  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและ
พลศึกษำ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

 
ภำพถ่ำยผลงำนนักเรียน 



 

 ๗๒ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

 
ภำพ 33  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬำรวมอนุบำล กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์

- รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันชักเย่อ ระดับอนุบาล อายุ 4 – 5 ปี 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 5 เมตรชาย ระดับอนุบาล อายุ 4 – 5 ปี 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขว้างลูกเทนนิสชาย ระดับอนุบาล อายุ 4 – 5 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 5 เมตรหญิง ระดับอนุบาล อายุ 4 – 5 ปี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขว้างลูกเทนนิสหญิง ระดับอนุบาล อายุ 4 – 5 ปี 

 
 

 
ภำพ 34  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำเปตองชำย ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 

กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์
 
 



 

 ๗๓ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
ภำพ 35  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำเปตองหญิง ระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 

กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์
 
 
 
 

 
ภำพ 36  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำนระดับประถมศึกษำ 

กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์
 
 



 

 ๗๔ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 37  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันวอลเลย์บอลชำยระดับประถมศึกษำ 
กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์

 
 

 

ภำพ 38  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันฟุตบอลชำยระดับประถมศึกษำ 
กีฬำสำนสัมพันธ์เกมส ์

 



 

 ๗๕ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 39  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กำรแข่งขันวิ่ง 5 เมตรชำย ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 

 

ภำพ 40  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันวิ่ง 5 เมตรหญิง ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 



 

 ๗๖ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 41  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันขว้ำงลูกเทนนิสชำย ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 

 

 

ภำพ 42  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันขว้ำงลูกเทนนิสหญิง ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 



 

 ๗๗ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 

ภำพ 43  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันเตะบอลเข้ำประตูหญิง ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 

 

 

ภำพ 44  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันชักเย่อ ระดับอนุบำล อำยุ 4 – 5 ปี 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 
 



 

 ๗๘ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
 

ภำพ 45  รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อชำย ระดับประถมศึกษำ 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 

 

ภำพ 45  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลชำย ระดับประถมศึกษำ 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 
 



 

 ๗๙ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 
 

ภำพ 46  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชำย 7 คน ระดับประถมศึกษำ 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง 

 

 

 

ภำพ 47  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชำย  ระดับประถมศึกษำ 
มหกรรมกีฬำและพัฒนำวิชำกำร กลุ่มเครือข่ำยรำมค ำแหง



 

 

18 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self  Assessment  Report) ปีกำรศกึษำ 2562  โรงเรียนบ้ำนไสยำศน์(รำษฎรบ์ูรณะ)  

 


