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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองสองตอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการ
รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย  11  
มาตรฐาน และในระดับขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และ
สาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 
  

                           
                                                              (นายจอย  น้อยผล )  

         รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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เรื่อง           หน้า  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
1.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1.7 งบประมาณ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้) 
2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
      สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน ) 

สาวนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
3.1 จุดเด่นของสถานศึกษา 
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
3.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
3.4 ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.2 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.3 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในขอ 

           

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 

   ชื่อโรงเรียน   บ้านหนองสองตอน    ที่อยู่หมู่ 4  ต าบลวังลึก    อ าเภอบ้านด่านลานหอย   

              จงัหวัดสโุขทัย 

   สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   รหัสไปรษณีย์ 64140  
   Website…htt://school .obec.go.th/nongsongton 

   เปิดสอนระดับชั้น..อนุบาล 1      ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6   

   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นายจอย น้อยผล วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา  

ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  16พฤษภาคม  มิถุนายน  2560  จนถึงปัจจุบัน   เป็นเวลา  2ปี    10เดือน  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตั้งอยู่ที่  ม.๔  ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๓๐  

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๒๐  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๔   มีนักเรียน  ๖๓ คน  ครู ๒ คน  ในครั้งนั้นยังเป็นโรงเรียนสาขา

ของโรงเรียนบ้านวังลึก  มีนายประยงค์  ใหม่ยศ  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  

      ต่อมาได้มีผู้จิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้  จ านวน  ๒๖ ไร่ เศษ   ได้มีพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่  ๓๐ 

กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๐  โดยมีนายโท  สุขอ้น ก านันต าบลตลิ่งชัน เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน  

      ในปี  ๒๕๒๓  ได้มีการสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(ประสานมิตร)ใน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท  ขนาดอาคารเรียน๓๖ คูณ ๘.๕เมตร  ขนาด๔ ห้องเรียน  ชื่อ อาคารอาสาประชาสรรค์  ด าเนินการ

แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๓ และใช้เป็นอาคารเรียนเรื่อยมา  

    นอกจากนี้โรงเรียนยังได้งบประมาณ  ในการจัดสร้างอาคารประกอบต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น  เรือนเพาะช า  ส้วม  ถังเก็บน้ าฝน  และในปีการศึกษา ๒๕๕๕   ทางโรงเรียนได้รับ

งบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์อีก ๑ หลัง     

จนถึงปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน  ๔  คน  ครูประจ าการ  ๒  คน      ช่างครุภัณฑ์  ๑ คน  ผู้บริหารปัจจุบันคือ  นาย

จอย น้อยผล 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สร้างบ้านพักอาศัยแบบเรียงราย มีประชากรประมาณ ๔๐๐ คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อบต.วังลึก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบวชพระ และ ประเพณีการลอยกระทง 

  ๒ ) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป. ๖ อาชีพหลัก คือ ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา  

ปลูกมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว โดยประมาณต่อปี  ๑๐,๐๐๐ 

บาท ฐานะค่อนข้างยากจน 

จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
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 ๓ ) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

     โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตั้งอยู่ในละแวก อบต.วังลึก และประชาชนตั้งบ้านอยู่ในละแวกใกล้ ซ่ึงมีประชากร

ประมาณ  ๑๕๐  หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล

วังลึก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนตลอดมา  

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 2 - - - 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา2562 - - - 2 1 - 
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2562 
  1 2   

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

การบริหารการศึกษา 1  

คณิตศาสตร์ 1 25 

สังคมศึกษา 1 25 
รวม 3  

1.3  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม.........4...........คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 - - - - - 
อ.2 - - - - - 
รวม - - - - - 
ป.1      
ป.2 1 1 1 2  
ป.3      
ป.4      
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ป.5      
ป.6 1  2 2  
รวม 2 1 3 4  
ม.1      
ม.2      
ม.3      
รวม      

รวมทั้งหมด 2 1 3 4  
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย  2    2    100 
คณิตศาสตร์  -    2    50 
วิทยาศาสตร์  1    2    75 
สังคมศึกษา  2    2    100 
ประวัติศาสตร์  1    2    75 
ศิลปะ ดนตรี  2    2    100 
การงานฯ  2    2    100 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

 2    2    100 

รวมจ านวน  2    2    100 
 
 
 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน - - - 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด - - - 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด - - - 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ - - - 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
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- - - - - - 
      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ..........................คน  
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ..............................คน  
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ..........................คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน - - - - 
ระดับเขตพื้นที่ - - - - 
ระดับจังหวัด - - - - 
ระดับประเทศ - - - - 

       

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
 2560 

ผลต่าง 

ด้านภาษา - - - 
ด้านค านวณ - - - 
ด้านเหตุผล - - - 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน - - - 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 64.75 40.00 35.50 36.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 34.25 64.75 30.50 
คณิตศาสตร์ 25.00 40.00 15.00 



๘ 
 
วิทยาศาสตร์ 30.00 35.50 5.50 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 20.00 36.25 16.25 

 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 2 2 100 
คณิตศาสตร์ 2 - 0 
วิทยาศาสตร์ 2 - 0 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 - 0 

 

1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

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

2. โรงฝีกงาน    2    2    

3. ห้องคหกรรม    2    2    

4. ห้องดนตรี    2    2    

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. วัดวังลึก    2    2    
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลวังลึก 

   2    2    

3. มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

   2    2    

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 

- เงินงบประมาณ 13,090 

- เงินนอกงบประมาณ 8,800 



๙ 
 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      21,890 

1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    /  

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์    /  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    /  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    /  

มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    /  

มาตรฐานที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    /  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  สถานศึกษา    /  

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด    /  

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา                        

   /  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    /  

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษา 

   /  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ..........3.00............ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         /  รับรอง           ไม่รับรอง 

**กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม่ด้รับรองมาตรฐาน** 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 



๑๐ 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    /  

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์    /  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    /  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    /  

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    /  

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    /  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    /  

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด    /  

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                           /  



๑๑ 
 

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    /  

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   /  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ......3.00................. 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         /  รับรอง           ไม่รับรอง 

***กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

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

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

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

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ  :  ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ 

ประเมินตนเอง 

๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน

การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่ง

พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังน้ันโรงเรียนบ้านวังลึกจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น

ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน



๑๒ 
 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย 

       2.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่ ๑) โครงการยกระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน  การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น และมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น ๒)โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณ 

กิจกรรมท่องบทอาขยานท านองเสนาะทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เขียนตามค าบอกวันละ 10 ค าทุกวันตอนเช้า จัดแข่งขันการอ่าน-การเขียน

ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่   วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ ๓) โครงการ To Be 

Number One กิจกรรมจัดตั้งชมรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ๔) โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา กิจกรรมระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยง

ของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา) ๕) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน 

ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   ๖)โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมส่งเสริม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

     3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 

ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการ

อ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา

เต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 

มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการ

ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม

สาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ

การพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม

เปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ

นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 



๑๓ 
 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดใน

แต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน

การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่

จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

9) พัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน

โรงเรียนบ้านวังลึก  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  

ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้าน

วังลึก 

๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่าง

ชัดเจน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานใน



๑๔ 
 
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตามความเหมาะสม  ส าหรับการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนได้มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ น่าใช้ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ม่ันคง มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น และ

มี ความปลอดภัย ในส่วนของงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ บริหารและการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนการตรวจติดตามฯ ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และด าเนินการตรวจ

ติดตามฯ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงนามรับรองรายงานผลการ ตรวจติดตามคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา น าปัญหา / ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตามฯ เข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 

    2.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี

การบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ

บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มี

คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม  มีการจัดท า โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 

ครั้ง/ภาคเรียน กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาค

เรียน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล

และต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางาน

วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

โรงเรียนปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 

 



๑๕ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม

ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 

2)  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

๕)  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านวังลึกส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม

อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู

รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครู

ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ 

อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย

หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 



๑๖ 
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน 

ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมตาม

ความสนใจของผู้เรียน เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพ และการงานชีวิตและสังคม สามารถนาความรู้

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม ได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 

แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการที่

หลากหลายและได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพ  ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหา

ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท า โครงการรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่ง

เรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซ่ึงเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ

การจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลัง

การประเมินเพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้น

เรียนต่อไป 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้

นักเรียนน าเสนอผลงาน One student One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษา

ในเครือข่าย 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 



๑๗ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ

จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน

แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียน

มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา

ตนเอง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  

4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 

5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตาม

ระดับชั้น 

          6)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 

 

 

แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานของส่วนรวม รู้จักประหยัด มี

ทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมุ่งพัฒนาทักษะ

ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และความสามารถใน

การเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

๒. ทักษะชีวิต (Life Skills) มีคุณลักษณะนิสัย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถจัดการและดูแลชีวิตของตนเองได้ดี 

และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความคิดได้อย่างดีพร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของโลกใน

อนาคตอย่างมีความสุข 

๓. ทักษะการท างาน (Working Skills) มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถจัดการงานของตนได้ดี และมีทักษะที่จ าเป็น

เพื่อน าสู่การประสบความส าเร็จในชีวิตผู้เรียนในทุกระดับชั้นจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยการจัดท า

โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนทักษะต่างๆที่กล่าวข้างต้น ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม และการเพิ่มเติมโครงการ

ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น  
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- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ( โครงการหนูน้อยเติบโตตามวัย โครงการอารมณ์ดี จิตใจเบิกบาน 

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นต้น) 

- โครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่ายวิชาการ) 

- โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ (บัญชีค าพื้นฐาน) 

- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 

- โครงการพัฒนาการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) 

 - โครงการส่งเสริมด้านวิชาการเรียนการสอน อ่านออก เขียนได้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 

 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งศิลปหัตกรรม) 

- โครงการส่งเสริมบรรยากาศจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- โครงการวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันคริสต์มาส ฯลฯ  

- การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น (เศรษฐกิจพอเพียง) 

- โครงการ To Be Number One กิจกรรมจัดตั้งชมรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ วันต่อต้านยา

เสพติด กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแนะแนว  

- โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล กิจกรรมคัดกรองข้อมูล

นักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา กิจกรรมระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา)  

- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้าน

วิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจะพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลึกในอนาคตนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการกระจายอ านาจ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นและบุคลากรเพื่อ

ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ 
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๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

๓. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

๔. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๕. สร้างและส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู 

๖. ส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ และให้รางวัลแก่ครู 

๗. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ 

๘. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

๙. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่หลากหลาย 

โดยการจัดท าโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการดังกล่าว ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง

จากโครงการเดิม และการเพิ่มเติมโครงการใหม่ ตัวอย่างเช่น 

 - โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 

- กิจกรรมก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา(นิเทศ) 

- โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

- โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 

- โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

- โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร/ทัศนศึกษา  

– โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 

- โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านวังลึกมีแนวทางในการพัฒนาใน

อนาคตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ี 
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๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่หลากหลาย 

พร้อมทั้งน าผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการประเมินผลครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

- ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และต้องประเมินตามสภาพจริง 

- วิธีการและเครื่องมือสอดคล้องกัน 

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

- น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรรีบเร่ง

แก้ไข โดยอาจท าเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเสนอต่อผู้บริหาร หรือบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้บริหารและครูผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทราบ เพื่อ

ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่าน้ัน 

2. พัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย และเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียนเสมอ  

๓. การจัดกิจกรรมการสอนแบบผังความคิด Mind map สอนแบบโครงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วย

ตนเอง 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับเปล่ียนวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้มีความน่าสนใจ และ

ทันสมัย รวมปฏิรูปวิธีสอบให้ดียิ่งขึ้นไม่เป็นเพียงแค่การสอบเพื่อวัดผลได้ หรือตกเท่านั้น แต่น าผลการทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

๖. พัฒนากระบวนการสร้างทักษะชีวิตอย่างบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านที่จ าเป็น และผู้เรียน

มีความสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัย และความต้องการของสังคมในปัจุบัน 

๗. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่ส าคัญให้กับนักเรียน โดยการพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอน และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

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

                มติท่ีประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน   

เมื่อวันที่.....20... มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                        ลงชือ่  

(นายประดิษฐ์  ชื่นแจ้ง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

 

 

                                        ลงชือ่  

( นายจอย  น้อยผล ) 

รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

ที ่10/ 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท า
การประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายจอย  น้อยผล รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
1.2 นายประดิษฐ์ ชื่นแจ้ง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
1.3 นางล าใย  วงศ์อนุ       กรรมการ  
1.4 นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ  
2.2 นางล าไย  วงศ์อนุ      กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
3.2 นางล าใย  วงศ์อนุ       กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  มีหน้าที่ดังน้ี 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 



๒๔ 
 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางล าใย  วงศ์อนุ     กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด 

จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 เมษายน2561 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไป

ตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ...20...... มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ) 
(นายจอย น้อยผล) 

รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

ที่    11  / ๒๕๖2 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



๒๕ 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียน บ้านหนองสองตอน จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังน้ี 

๑.นายจอย  น้อยผล        ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์         ต าแหน่ง ครู  กรรมการ  
3.นางล าไย  วงศ์อนุ                   ต าแหน่ง ครู  กรรมการและ เลขานุการ  

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2                                                                                     
                                                     
                                    สัง่  ณ วันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2  

ลงชื่อ        
       ( นายจอย  น้อยผล) 

        รกัษาการต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียน บ้านหนองสองตอน 
ที่   12   / ๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกัน



๒๖ 
 
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียน บ้านหนองสองตอน จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังน้ี 

 

๑. นายจอย  น้อยผล ต าแหน่ง   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
๔. นางสาวน้ าตาล  เชื้อพันธ์ ต าแหน่ง   ครู   กรรมการ  
๕. นางล าไย  วงศ์อนุ  ต าแหน่ง   ครู   กรรมการและเลขานุการ  

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที ่.......20...... เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2                               
 

 

ลงชื่อ ...................................................  
( นายจอย  น้อยผล) 

    รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

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

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ 
การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  



๒๗ 
 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอนจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖2  
 
            
                                

                                                       ลงชือ่ .................................................  
                                                                   (นายจอย   น้อยผล)  

                                                            รกัษาการต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน  
 
     ลงชื่อ .................................................  
                                                                            (นายประดิษฐ์  ชื่นแจ้ง)  
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา  

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                                เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๑ 
๑.๒  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
๕ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ 



๒๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒ 
๓.๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน   ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๑ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดประสบการณ์ 

๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ๒ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ๒ 
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๒  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล  

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 
๖.๒   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ 
๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ 
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา 
๓ 



๒๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้ รวม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๒ 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔ 
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔  
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๔  
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น  ๔  
๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔  

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๐.๕ 
๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๐.๕ 
๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้   ๕ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๕ 
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 
๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  

๕ ๑๐.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ ๓ 
๑๐.๒   ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้เด็กมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ ๒ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

 

๕ ๑๑.๑   จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ 
๑๑.๒   ผลการด าเนินงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม

เป้าหมาย     
๒ 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน 
การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนบ้านหนองสองตอนจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่   ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2  
 
    
 
 
            
                                

                                                       ลงชือ่ .................................................  
                                                                   (นายจอย   น้อยผล)  

                                                            รกัษาการต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน  
 
  



๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                               เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
      ๗) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ               
      ๘) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี  
ของสังคม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       
      ๖) มีคุณลักษณะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มังคละ ระบ าสุโขทัย) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
         ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 



๓๒ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

         ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
     ๔) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสองตอนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่า
เป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2560  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
       
            
                                

                                                       ลงชือ่ .................................................  
                                                                   (นายจอย   น้อยผล)  

                                                            รกัษาการต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองสองตอน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

โรงเรียนบ้านหนองสองตอนปีการศึกษา2562 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีมาก 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีมากขึ้นไป 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๓.๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 



๓๕ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลการ
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับดีมาก 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ระดับดีมาก 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีมาก 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ระดับด ี
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดี 
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดี 
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   ดี 
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  ดี 
๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ 

ระดับดีมาก 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ดีมาก 



๓๖ 
 

๘.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ดีมาก 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดีมาก 
๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีมาก 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดีมาก 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร                 ในสถานศึกษา  ดีมาก 
๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ดีมาก 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ดีมาก 
๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอนปีการศึกษา  2562 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 



๓๗ 
 

      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ดี 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ดีเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม 

           ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ  
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดี 

           ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเยี่ยม 
           ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 



๓๘ 
 

     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ดี 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

หมายเหต ุ
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  – ปีการศึกษา 2560 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังน้ี  
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม    
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก  ๔ ดีเยี่ยม 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้  ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  ๑ ปรับปรุง 

 
 
 
 


