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เอกสารล าดับที่ 1 / 2563 

ค าน า 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านส านัก             

ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2562  ข้อ  3  ระบุให้

สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อน

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  

มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  และ

เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มสี่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านส านัก  ในปีการศึกษา  

2562  ต่อไป 
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                  15  มีนาคม  2563  
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บทสรปุของผู้บรหิาร 

โรงเรียนบ้านส านัก  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต ๑ได้จัดการศึกษา                          

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนักเรียนทั้งหมด ๒๓ คน มีครูประจ าการที่ไปช่วยราชการ               

๑ คน มีเจ้าหน้าทีธุ่รการ ๑ คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก   ผลการประเมินระดับดี                     
มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินระดับ ดี 
มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ผลการประเมินระดับดี  

การด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. ด้านคุณภาพของเด็ก : เด็กมรี่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มจีิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจม่ใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข มีสติปัญญาเรยีนรู้ได้ตามกจิกรรมประจ าวันอย่างดี โดยสังเกตได้
จากการเข้าร่วมตามโครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมนสิัยการรักการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย  โครงการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี และการมีระเบียบวินัย 

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : เด็กพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นครูได้รับการ

พัฒนาด้านวิชาชีพมีสื่อและเทคโนโลยีเพยีงพอและทันสมัยโดยสังเกตได้จากการจ าท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

เสรมิสร้างการเรียนรูโ้ครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลและสามารถเรยีนรู้จากการ
เล่นและปฏิบตัิกิจกรรมโดยมีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการประเมินผลเด็กดว้ยวิธีการ
หลากหลายโดยสังเกตจากการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม ส่งเสรมิสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวนัส าคัญ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูรแนวการจัดการเรยีนรู้ใหม่ๆ โดยมีวิธีการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ต้องพัฒนาความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเขยีน  การอ่านของเด็ก 
2. ครูต้องปลูกฝังในเรื่องสุขนิสยั พัฒนาการที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียนให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
3. ครูพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์  จติใจ  สังคม  และสติปญัญา อย่างสมดลุและเหมาะสมกับวัย 
4. เด็กต้องมีสุขภาพร่างกายสมบรูณต์ามวัย 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคณุภาพผูเ้รียน   ผลการประเมิน ระดบั ดี  
มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารจดัการ   ผลการประเมิน ระดับ ดี  

  มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ผลการประเมิน ระดับ ดี   

 

1 



มโีครงสร้างการบรหิารที่ชัดเจน 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ป.๖ ในรายวิชา
ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๐๐ รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๑๗ รายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๒๓.๓๓ 
และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๒๓.๖๒ ผลการทดสอบการอา่นออกเขียนได้ของนักเรยีนช้ัน ป.๑ คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๖๒ 

การด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา  
จุดเด่นของสถานศึกษา  

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนระดบัช้ันประถมปีที่ ๑ –  ๖ สามารถอ่านหนังสือออกและอ่าน คล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทกุคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเองมีผลสมัฤทธ์ิ ทางการ
เรียนบรรลตุามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (NT) ที่ 
เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ที่เพ่ิมขึ้นจึงส่งผลใหน้ักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จบแล้วมีการศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีดีทุกคน ผู้เรยีนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทาง กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลจากโครงการอาหารกลางวัน/การดื่มนม นักเรยีนมีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ผา่นกิ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารผีู้เรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยการปฏิบตัิกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอ้มน า
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : โรงเรียนบ้านส านักมีการบริหาร และการจัดการอย่างเป็นระบบมเีปา้หมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจชัดเจน มีแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินตามแผน มีการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
ประเมินผลตลอดจนน าข้อมลูสะท้อนกลับ และน าไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ครูมีการจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น และแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดับสูงขึ้นโดยจดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ใช้รูปแบบบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรูปแบบ Active Learning ใช้
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ครูมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการชมเชย  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู ้

จุดที่ควรพัฒนา 
       ครูต้องพัฒนาตนเองโดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นและเน้นทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    ๑. พัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการออกก าลังกาย การจัดสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับแนวการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะน ากระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอน 

   ๒. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรยีนด้วยการอ่านออกเขียนได้และคิดวเิคราะห์และเพิ่มทักษะในดา้นภาษาอังกฤษเพื่อเสรมิความรู้เพิ่มขึ้น 

 

 

 
 (นายรังสรรค์  เกิดศรี) 

(รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก) 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนบ้านส านัก ที่อยู่ หมู่ ๗ ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมอืงสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

   สังกัด  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     

   โทรศัพท์ 089-9391291  โทรสาร  -   Website  - 

   เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ 

   ผูบ้ริหารสถานศกึษาชื่อ นายรังสรรค์  เกิดศรี  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง  

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก       

ประวัติโรงเรยีนโดยย่อ 

 โรงเรียนบ้านส านัก  ตัง้อยู่หมู่ที่ 7 ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เริ่มก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2503  เริ่มจากการอาศัยศาลาการเปรียญวัดส านักเป็นที่เรียนโดยมี 

นายชรนิทร์ ศรีสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรกและคนเดียว มีนักเรียน 24 คน ต่อมาในปีเดียวกันนาย

เตย  มากมี ได้อุทิศที่ดินให้แก่โรงเรียน กว้าง 20 วา ยาว 101 วา คิดเป็นพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 

ระยะทางจากโรงเรยีนถึงที่วา่การอ าเภอเมือง  24 กิโลเมตร   

  ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาดกว้าง 8 เมตร            

ยาว 27 เมตร จ านวน 3 ห้อง งบประมาณ 30,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 

พฤศจกิายน     พ.ศ.2509 

   ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 จ านวน              

4 ห้องเรียน งบประมาณ 799,000 บาท  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2528 

สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2529 

           ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526  ขนาด 4 

ที่ งบประมาณ 79,000 บาท   

           ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 6 ชุด  

และงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยสาเหตุจากอุทกภัย คือซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ก 

จ านวน3 หอ้งเรียน และเทลูกรังอัดแน่นถนนภายในโรงเรียน 

           ปีการศึกษา 2550 มีข้าราชการครูทั้งหมด 6 คน เป็นข้าราชการครูชาย 4 คน 

ข้าราชการครูหญิง 2 คน นักการภารโรง 1 คน  มจี านวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน 

          ปีการศึกษา 2551 มขี้าราชการครูทั้งหมด 6 คน เป็นข้าราชการครูชาย 4 คน 

ข้าราชการครูหญิง 2 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน   
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         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสมชาย  พรถึง ย้ายไป

ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย  

         เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2552 นายประเสริฐ  เดาวเรส  ด ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการ  โรงเรียนบ้านส านัก 

 ปีการศึกษา 2552 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  เข้าประเมินรอบที่ 2 วันที่ 8,9,11 ธันวาคม 2552 ผลการประเมินรับรอง

ผา่นการประเมนิ 

          ปีการศึกษา 2554 มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน เป็นข้าราชการครูชาย 2 คน 

ข้าราชการครูหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน   

          เมื่อวันที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2554  ผู้อ านวยการโรงเรียน นายประเสริฐ  เดาวเรส ย้าย

ไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน ์(ราษฎรบ์ูรณะ) 

          ปีการศึกษา 2555 มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน เป็ นข้าราชการครูชาย 2 คน  

ข้าราชการครูหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน   

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ผูอ้ านวยการโรงเรียน นายบุญชู  ค ารักษ์ 

          ปีการศึกษา 2556  มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน เป็นข้าราชการครูชาย 2 คน 

ข้าราชการครูหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน และได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้  นายธีระ  มหาศาล ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านส านัก รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักและต่อมาได้ขอย้ายไปช่วยราชการโรงเรียนวัดเชตุพน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

          ปีการศึกษา 2556 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) เข้าประเมินรอบที่ 3 วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556 ผลการประเมินรับรองผ่านการ

ประเมิน  

          ปีการศึกษา 2557 มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน เป็นข้าราชการครูชาย 2 คน                 

ไปช่วยราชการ 1 คน ข้าราชการครูหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

23 คน 

          ปีการศึกษา 2558 มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน เป็นข้าราชการครูชาย 2 คน ไปช่วย

ราชการ 1 คน  ข้าราชการครูหญิง 1 คน  นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน 

          ปัจจุบันม ีนายรังสรรค ์ เกิดศรี ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง รักษาราชการแทน

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชนบท มีประชากรประมาณ ๓๐๐ คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดและท้องนา อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป คือ อุปสมบทหมู่ 

๒) ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดับ ป.๖ - ม.๓ อาชีพหลัก คือ ท านา ส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวนคน

เฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โรงเรียนอยู่ใกล้วัด โดยมีถนนกั้นกลาง เด็กนักเรียนได้ร่วมท าบุญเป็นประจ าในวันพระ

ส าคัญๆ ของพุทธศาสนา ท าให้ครู - นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ข้อจ ากัดของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบช้ัน จึงท าให้การเรียนการสอน

ยุ่งยาก ต้องใช้สื่อการสอนของไกลกังวล และวิธีการเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านวังทองแดง 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จ้าง 

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 

ปี

การศกึษา

2562 

๐ ๐ 1 ๐ ๐ 1 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิ

การศึกษา 

ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

ปีการศึกษา

2562 

0 0 0 2 0 0 
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3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 

4 

 ครู  คศ.5 

ปี

การศึกษา 

2562 

0 0 1 0 0 0 

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./

สัปดาห์) 

พละฯ 1 ไปช่วยราชการ 

ภาษาไทย 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

รวม 2  

1.3 ข้อมูลนักเรยีน 

จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา  2562  รวม ๒๓ คน 

ระดับชั้น 

 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยตอ่ห้อง 

ชาย หญิง 

อ.2 1 0 0 0 0 : 1 

อ.3 1 1 2 3 2 : 1 

รวม 2 2 2 4 2 : 2 

ป.1 1 2 2 4 2 : 1 

ป.2 1 3 1 4 5 : 1 

ป.3 1 2 0 2 2 : 1 

ป.4 1 1 4 5 3 : 1 

ป.5 1 1 1 2 2 : 1 

ป.๖ 1 0 3 3 2 : 1 

รวมทั้งหมด 8 10 13 23 23 : 8 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

               ระดับปฐมวยั 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับช้ัน 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง  

4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ 

สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - -  

อ.2 - - - -  

อ.3 ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ดี 

รวม ด ี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ดี 

ร้อยละ 66.67 100.00 100.00 66.67  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับสถานศกึษา แตล่ะรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป 

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศกึษา  2562 

ระดับชั้น 

จ า
นว

น 
นร

.ท
ัง้ห

มด
 

จ านวนนักเรยีนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศิลปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

ป.1 4 0 0.00 2 50.00 1 25.00 3 75 3 75.00 4 100 2 50.00 1 25.00 2 50.00 

ป.2 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00 3 75.00 2 50.00 4 100 4 100.00 1 25.00 1 25.00 

ป.3 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 2 100 2 100.00 2 100.00 2 100.00 

ป.4 5 2 40.00 3 60.00 3 60.00 5 100.00 0 0.00 5 100 5 100.00 4 80.00 3 60.00 

ป.5 2 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

ป.6 3 3 100.00 0 0.00 2 66.67 2 66.67 2 66.67 3 100 3 100.00 3 100.00 3 100.00 
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2) รอ้ยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์  และเขยีน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผา่น ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 4 0 4 0 0 0 0.00 

ป.2 4 0 3 1 0 1 25.00 

ป.3 2 0 0 2 0 2 100.00 

ป.4 5 0 3 2 0 2 40.00 

ป.5 2 0 2 0 0 0 0.00 

ป.6 3 0 0 3 0 3 100.00 

รวม 20 0 12 8 0 8 40.00 

 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผา่น ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 4 0 0 4 0 4 100.00 

ป.2 4 0 0 4 0 4 100.00 

ป.3 2 0 0 2 0 2 100.00 

ป.4 5 0 0 5 0 5 100.00 

ป.5 2 0 0 2 0 2 100.00 

ป.6 3 0 0 3 0 3 100.00 

รวม 20 0 0 20 0 20 100.00 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พืน้ฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผูเ้รียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึน้

ไป 

สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน 
ระดับ

ผ่าน 

ขึน้ไป 

ร้อย

ละ 

ไม
ผ่่า

น 

ผ่า
น ด ี

ดีเ
ยี่ย

ม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 3 0 3 100 

2. ความสามารถในการคดิ 0 0 3 0 3 100 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 0 0 3 0 3 100 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ 0 0 3 0 3 100 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0 3 0 3 100 

รวม 0 0 3 0 3 100 

 

1.5 ผลการประเมินทดสอบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT) ปีการศึกษา2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

อา่นออกเสียง 15.75 72.25 67.49 68.50 

อา่นรู้เร่ือง 15.50 74.60 72.51 72.81 

รวมท้ัง 2 ด้าน 35.62 73.57 70.00 70.66 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รียน (RT)                           

ช้ันประถมศกึษาปีที่1 ปีการศึกษา  2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 

อา่นออกเสียง 32.50 15.75 -1.06% 
อา่นรู้เร่ือง 67.50 15.50 -3.35% 
รวมท้ัง 2 ด้าน 50.00 35.62 -0.40% 
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3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT)                   

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560- 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (NT)                          

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา รอผล รอผล รอผล รอผล 
ด้านค านวณ รอผล รอผล รอผล รอผล 
ด้านเหตุผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
รวมความสามารถทัง้ 3 

ด้าน 
รอผล รอผล รอผล รอผล 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT)  

ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 37.71 รอผล รอผล 
ด้านค านวณ 32.00 รอผล รอผล 
ด้านเหตุผล 30.85 รอผล รอผล 
รวมความสามารถทัง้ 3 ดา้น 33.52  รอผล รอผล 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ 

(NT)ปีการศึกษา 2560- 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ  รอผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา2562 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 
 

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.00 48.61 47.95 49.07 

คณิตศาสตร์ 23.33 33.69 31.60 32.90 

วทิยาศาสตร์ 23.62 34.54 34.30 35.55 

ภาษาอังกฤษ 24.17 31.70 30.86 34.42 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา2561 – 2562 
 

รายวชิา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 
ผลตา่ง 

ภาษาไทย 51.38 42.00 -0.22% 
คณิตศาสตร์ 27.50 23.33 -0.18% 
วทิยาศาสตร์ 23.25 23.62 0.016% 
ภาษาอังกฤษ 31.25 24.17 -0.29% 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ด ี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด ี
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านส านัก มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย จากการจัดกิจกรรมหลัก ทั้ง    

6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสรา้งสรรค์ 

กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา 

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ โรงเรียนจัดใหเ้ด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสม

ตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเ้ด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัด

ส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเริ่มเรยีนทุกวัน หากมีกิจกรรมกลางแจ้ง 

จะมีการ ตั้งกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก มีการจัดกิจกรรม

สุขภาพดีมีสุขเพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านร่างกายใหก้ับเด็ก และได้รับความรว่มมอืจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวังทองแดง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจรติ ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น

ของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจม่ใส มีการจัดกิจกรรม

ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีใหน้ักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสรา้งจนิตนาการและมีอารมณ์ผอ่งใส 

ให้เด็กได้ท ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับเพื่อน ทั้งในและนอกหอ้งเรียน โดย
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ครูได้ด าเนินการจัดประสบการณก์ารเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมี

การจัดกิจกรรมรอ้ง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน   

 

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม  มีวนิัย

ในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใ้หญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหอ้งเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพืน้ที่

รับผิดชอบ รู้จักชว่ยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานรว่มกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใชก้ิจกรรม

กลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของ

ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จัก

ทดแทนบุญคุณพ่อ แม ่คร ูโดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม ่วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา  

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ ฝกึปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัด

กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้า

ซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา 

มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ

ผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้              ร้อยละ 66.67 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 

100.00 สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร 

รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่า

เริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 

100.00 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รูจ้ักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 

ทั้งของสว่นตัวและส่วนรวม รู้จักยิม้ ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 
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  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ 

- การจัดกิจกรรมที่ฝึกเด็กปฏิบัติจริง 

- โครงการอาหารกลางวัน 

- โครงการอาหารเสริมนม 

- กิจกรรมแขง่ขันกีฬาสี 

- บันทึกน้ าหนัก- ส่วนสูง 

- บันทึกพัฒนาการ 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ ร้อยละ 66.67 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 

100.00สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร 

รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่า

เริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 

100.00 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 

ทั้งของสว่นตัวและส่วนรวม รู้จักยิม้ ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ คิดเป็นรอ้ยละ.66.67 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตาม
วัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  

2) โครงการส่งเสริมนสิัยการรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 

3) โครงการปลูกฝังสุขนิสัยที่ด ีและการมรีะเบียบวินัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

1. ระดับคุณภาพ  ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

              - การจัดการศกึษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านส านัก ได้มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศกึษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศกึษา

ระดับปฐมวัย ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา

ปฐมวัย ได้มกีารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณา

จากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  

อารมณ์จติใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรใหม้ีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ

เข้าใจการจัดการศกึษาปฐมวัย  โดยใหผู้ม้ีสว่นร่วมทุกฝ่ายได้มบีทบาทในการมสี่วนร่วมการจัด

การศกึษา  โดยใหม้ีการประสานความรว่มมอืเพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

  - โรงเรียนบ้านส านัก ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอือ้ประโยชน์  และอ านวย

ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อตอ่การเรียนรู้อย่างมคีุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เชน่  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มอีุปกรณ์  ของเล่น  ของใช ้ เครื่องนอน  

เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดใหเ้หมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มี

มุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่น

สนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มพีืน้ที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท า

ความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าหอ้งสว้ม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  
 

- มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษาเป็นรูปแบบการจัด

ประสบการณท์ี่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชวีิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศกึษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง

ส่งผลใหค้รูด้านการศกึษาปฐมวัยทุกคนล้วนมคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะหแ์ละออกแบบ

หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณแ์ละการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น

รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์

ที่ดกีับเด็กและผูป้กครอง  
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 -  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ค านงึถึงความปลอดภัยของ

ผูเ้รียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการ

เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรอืสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมี

ความสุขในการเรียนรู้   

- มีสื่อเทคโนโลยีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ

ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศกึษาก าหนด   

- มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศกึษา

ปฐมวัย  

- มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานตน้สังกัด

อย่างตอ่เนื่อง 

    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

- หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
- มีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย 

        - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
        - เครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสรา้งการเรยีนรู้ 

2) โครงการพัฒนาครูสู่ครูมอือาชีพ 

3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

- จัดการศกึษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน

ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จรยิธรรม  และวัฒนธรรม

ในการด ารงชีวติ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อสามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ด ี  มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการ

เรียนรู ้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรยีนรู้และมีการพัฒนาทั้ง

ทางดา้นร่างกาย   อารมณ์จติใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรียน   

- มีการใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่ครอบคลุม

พัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรา่งกาย 

เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนือ้มัดใหญ่มัดเล็กให้

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จติใจ เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สกึได้อย่าง

เหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นรว่มกับ

ผูอ้ื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดรว่มยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร

และมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรูไ้ด้อย่างเหมาะสมตามวัย  

- จัดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่สง่เสริมให้เด็กได้ประสบการณโ์ดยตรง จากการเรียนผา่น

การเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อใหเ้กิดความมนี้ าใจ  

ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด

บรรยากาศในช้ันเรยีนที่สง่เสริมความสนใจใหแ้ก่ผู้เรียน  ช้ันเรยีนมบีรรยากาศเต็มไปด้วยความ

อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอือ้เผื่อเผื่อแต่ตอ่กันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่

กระตุน้ให้ผูเ้รียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรยีน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 - หอ้งเรียนมบีรรยากาศ  แจม่ใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมสง่เสริมประสบการณ์การ

เรียนรู ้อย่างนอ้ย 3 มุมในชั้นเรียน มีการตกแต่งหอ้งเรียนใหส้ดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อ

การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  

- การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้  และการ

จัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การ

ส ารวจ  และการวิเคราะหผ์ลพัฒนาการของเด็ก  โดยใหผู้ป้กครองมีสว่นรว่ม  เพื่อได้น าผลการ
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ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

- มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศกึษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงาน

ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานตน้สังกัดอย่างต่อเนื่อง 
  

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 - รายงานผลการประเมินตนเอง 

 - บรรยากาศ  หอ้งเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณก์ารเรียนรู้   

 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
         - เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม 

-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
         - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 

 

4. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า ทางโรงเรียนมกีารพัฒนา 

ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่เสมอ 

2) โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม ผลปรากฏว่า เครื่องเล่นในโรงเรยีนที่เกิดความเสียหาย

มากโรงเรยีนได้จัดการซ่อมแซมในเครื่องเล่นบ้างชนิด  

3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนระดับปฐมวัยมี

พัฒนาการทางการอ่านและการเขียน 
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4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน ผลปรากฏว่า ผู้เรยีนในระดับปฐมวัยมี

สุขภาพและจิตใจที่ดี 

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลปรากฏว่า ผู้เรยีนใน

ระดับปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ในระดับหนึ่ง 

6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ ผลปรากฏว่าผู้เรยีนในระดับ

ปฐมวัยมีสว่นร่วมในการสบืสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆด้วยความเต็มใจ

4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนระดับปฐมวัย ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ

ทางการอ่านและการเขียน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรยีนบ้านส านัก 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

     1)  มน้ี าหนัก สว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์      ดี 

     2) เคลื่อนไหวรา่งกายคล่องแคลว่ ทรงตัวไดด้ ีใช้มอื และตาประสานสัมพันธ์ได้ด ี    ดี 

     3) ร่าเรงิแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สกึไดเ้หมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน         

ดี 

     4) มีความมั่นใจ กล้าพูด กลา้แสดงออก     ดี 

     5) เด็กชว่ยเหลอืตนเองในการปฏบัิติกจิวัตรประจ าวัน      ดี 

     6) มีวินัยในตนเอง ดูแลส่ิงแวดล้อมในวินัยตนเอง         ดี 

     7) เด็กสนทนาโต้ตอบและเลา่เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ต้ังค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจ  หรือสงสัย  และพยายามค้นหาค าตอบ      ดี 

     8) การคดิแก้ปัญหาและสามารถตัดสนิใจในเรื่องงา่ยๆได ้     ดี 

     9) สรา้งผลงานตามความคิดและจนิตนาการ  เช่น   งานศิลปะ    การเคลื่อนไหวท าท่าทาง   การเลน่อิสระ  เป็นต้น         ดี 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

     1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริบทของโรงเรยีนและ

ท้องถิ่น            

ดี 

     2) สถานศึกษาจัดครูท่ีมีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้น            ดี 

     3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการวเิคราะห์ออกแบบ   หลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด

ประสบการณ์และการประเมนิพัฒนาการเด็ก      

ดี 

     4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรยีนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย     ดี 

     5) ใหส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู ้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู ปานกลาง 

     6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม      ปานกลาง 

มาตรฐานที่ ๓     การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

       1) มีประสบการณ์ท่ีส่งเสรมิให้เด็กมพีัฒนาการทุกดา้นอย่างเหมาะสมกับวัยเต็มศักยภาพ    ดี 

     2) ครูจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ใหเ้ด็กได้เลือกเลน่  เรียนรู ้  ลงมือกระท า  และสรา้งองศ์ความรู้ดว้ยตนเอง         ดี 

     3) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ    และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย        ดี 

     4) ครูประเมนิพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม  และกิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย      ดี 

     5) วิเคราะห์ผลการประเมนิพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมสีว่นรว่มและน าผลการประเมนิท่ีได้ไปพัฒนา

คุณภาพเด็ก      

ดี 

 

 

 

 

 

          ระดบัคุณภาพของคา่เปา้หมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดีเลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากวา่รอ้ยละ 50 
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มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. มพีัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีด ีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ตาม

เกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

   - กิจกรรมกีฬาส ี

   - กิจกรรมประเมินผล

พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 

   - กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ

นักเรียน 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 

- บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 

ในการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

นักเรียนร้อยละ 90.25 สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีด ี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

2. มพีัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์

ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายของ

สถานศกึษา 

 

- กิจกรรมสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมวันเด็ก 

- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานเด็ก 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ 

จิตใจ นกัเรียนร้อยละ 89.38 มี

พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด้

เหมาะสมตามวัย 

3. มพีัฒนาการด้านสังคม 

ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคมตามเกณฑ์เป้าหมายของ

สถานศกึษา 

 

โครงการคุณธรรมจรยิธรรมใน

สถานศกึษา 

  - กิจกรรมวันไหวค้ร ู

  - กิจกรรมวันแม ่

  - กิจกรรมวันลอยกระทง 

  - กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 

  - กิจกรรมวันขึน้ปีใหม ่

  - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

  - กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 

 

 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

นักเรียนร้อยละ 85.45 มพีัฒนาการ

ด้านสังคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็น

สมาชิกท่ีดขีองสังคมได้อยา่งเหมาะสม 
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4. มพีัฒนาการด้านสตปัิญญา 

สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ตามเกณฑ์

เป้าหมายของสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมวทิยาศาสตร์หนูนอ้ย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-ในการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ ์

จิตใจ นักเรียมพีัฒนาการด้านสตปัิญญา

สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 

พัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคลอ้ง

กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย ปี2560 

-กิจกรรมจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ 

-หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย              

พุทธศักราช 2560 

 

2. จัดครูให้เพยีงพอกับชัน้เรียน - - 

3. ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ 

ด้านการจัดประสบการณ ์

โครงการพัฒนาครูสูม่าตรฐาน

วชิาชีพ 

-กิจกรรมนเิทศภายในสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- เกียรตบัิตร 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่

การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพยีงพอ 

โครงการจัดสภาพบรรยากาศการ

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- กิจกรรมจัดสภาพห้องเรียนเพื่อ

การเรียนรู้ 

-  กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน 

-  กิจกรรมรักษาความสะอาดใน

โรงเรียน 

- กิจกรรมรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 

 

- บรรยากาศในและนอกหอ้งเรียน 

- ตารางเวรยามรักษาความปลอดภัย 

- ตารางเวรรักษาความสะอาด 
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5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศกึษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏบัิตกิาร 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่น

ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนเิทศติดตาม 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิใหเ้ดก็ 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็

ศักยภาพ 

 

โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวยั

สู่มาตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมจดัท าแผนการจัด

ประสบการณ ์

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- รูปภาพการจดักิจกรรม 

- แผนการจัดประสบการณ ์

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ

อย่างมีความสุข 

 

โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวยั

สู่มาตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร ์

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจดักิจกรรม 

 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั 

  

โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวยั

สู่มาตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมผลติสื่อเสรมิปัญญาพัฒนา

ความคิด 

โครงการจดัสภาพบรรยากาศการ

เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมจัดสภาพห้องเรียนเพื่อ

การเรยีนรู้  

-รูปภาพการจดักิจกรรม 

-สื่อการสอน 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ

จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวยั

สู่มาตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

-แบบประเมินพัฒนาการ 
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ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

1. โรงเรยีนบ้านส านักส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  

ตามเกณฑข์องแต่ละระดับช้ันโดยผูเ้รียนมตี้องมทีักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการ

คิดค านวณตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับช้ัน 

2.  . โรงเรียนบ้านส านักส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์

ของแต่ละช้ันโดยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดค านวณแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง  

พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยใช่เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3.  โรงเรียนบ้านส านักส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้เรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทุกคน  เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมี

คุณธรรม 

4.  นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์

สถานศึกษาก าหนดโดยผู้ เรียนต้องบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
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สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมี

ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
  

2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 . โรงเรียนบ้านส านักก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  

เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.  มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 . โรงเรียนบ้านส านักก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย  มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิัญญาไทย 

3.  สุขภาวะทางร่างกายและสังคม 

 . โรงเรียนบ้านส านักก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข  เข้าใจผูอ้ื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผูอ้ื่น 

3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับช้ันร้อยละ 75.00  

2.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละช้ันร้อยละ 65.00  

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์สถานศึกษา

ก าหนดรอ้ยละ 75.00 

4.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรอ้ยละ 90.00 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

1.  ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนดร้อยละ 90.00 

2.  ผูเ้รียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ 85.00 

3.  ผูเ้รียนมสีุขภาวะทางร่างกายและสังคมร้อยละ 85.00 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง

สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน

ระดับด ีผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี

สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี

ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 

เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่การเข้าคิว

ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

- ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนา

ด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 

-  ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

- ผู้เรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกว่า

ระดับเขตพ้ืนที่ 1- 2วิชา  

- ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.6 ยังต้องได้รับการ

ส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่

หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ

ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
 

4. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1) พัฒนาใหน้ักเรียนมทีักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 

พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ

ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณม์าใช้ในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
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4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน

เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการตา่ง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  

จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาใหน้ักเรียนมคี่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรยีนด าเนินงานมีดังน้ี 

๑) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระ 

๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (RT) 

๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) 

๔) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) 

๕) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

๖) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

๗) โครงการจับจีบผา้ 

๘) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๙) กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

๑๐) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

๑๑) กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 

๑๒) กิจกรรมวันคริสตม์าส 

๑๓) กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

๑๔) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

๑๕) กิจกรรมกีฬาสี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่

สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1  มเีป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพัธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  

นโยบายของรัฐบาลและของตน้สังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

 สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหาร

อัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายใน  การ

น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุง  

และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

3  มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างตอ่เนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

หมายรวมถึง  การจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรอืกลุ่มที่เรียนรว่มด้วย 

4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 สถานศกึษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและ

จัดให้มชุีมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และ

สภาพแวดล้อมทางสังคม  ที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้  และมีความปลอดภัย 

6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1 โรงเรียนบ้านส านักมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยู่ใน

ระดับดี 

2  โรงเรียนบ้านส านักมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา อยู่ในระดับดี 

3  โรงเรียนบ้านส านักมีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง และเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับดี 

4  โรงเรียนบ้านส านักพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับดี

เลิศ 

5  โรงเรียนบ้านส านักจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมคีุณภาพอยู่ในระดับดี 

6  โรงเรียนบ้านส านักมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดีเลิศ 
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3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

4.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

 ๑) โครงการประชุมผู้ปกครอง 

๒) โครงการนิเทศภายใน 

๓) โครงการการจัดการศกึษาแบบมีสว่นร่วมขององค์กรและชุมชน 

4) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) โครงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรยีน 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภายในโรงเรียน 
 

 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      สถานศกึษามกีารบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ  สถานศึ กษา ไ ด้ ใ ช้ เ ทคนิ คกา รประ ชุ ม ท่ี

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ

ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มี

ส่วนร่วมใน  การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ี

ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด

การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้

ผู้ เ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเ รียน รู้ตาม

หลักสูตรสถานศกึษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ

จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการในการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

   1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน          

      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศกึษา 

   3. สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก เช่น วัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโรงเรียน 

 4. พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ดมีากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถไปประยุกต์ในใช้ชีวิตได้

จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม

ได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มคีวามจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน  

และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติได้ 

2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ  

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   โดย

สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนได้แสวงหาความรูด้้วยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้ อมูล

ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อ 
 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถไปประยุกต์ในใช้ชีวิตได้

อยู่ในระดับดี 

2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

3  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีนอยู่ในระดับดี 
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4  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูอ้ยู่ในระดับดี 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา

ศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม           

เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถ

น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควร

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้

สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) โครงการพัฒนาครูสูม่าตรฐานวิชาชีพ 

2) โครงการจัดสภาพบรรยากาศเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

3) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภายในโรงเรียน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ี

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชากรของผู้เรยีน 

ด ี

 

      1)  มคีวามสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชัน้ ด ี

      2)  มคีวามสามารถในการคดิค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละชัน้ ปานกลาง 

      3)  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ด ี

      4)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 

      1)  การมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

      3)  สขุภาวะทางรา่งกายและสังคม ด ี

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

2.1  มเีป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน ดี  

2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ด ี

2.3  มกีารน าข้อมูลผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ตอ่เนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

ด ี

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ด ี
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ด ี

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิ  และสามารถไปประยุกตใ์นใชช้วีติได ้ ด ี

3.2  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ด ี
3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี
3.4  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด ี

 

 

 

 

          ระดับคุณภาพของคา่เป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดีเลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากวา่รอ้ยละ 50 
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มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชงิประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. มคีวามสามารถในการอ่าน  การ

เขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของ

แตล่ะระดับชัน้ 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การทดสอบระดับชาติ (RT) 

- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 

เขียนคลอ่ง 

- เอกสารการทบทวนกอ่นการทดสอบ 

RT 

- บันทึกกิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

- บันทึกพัฒนาการอา่นออก เขยีนคล่อง

พัฒนาการด้านร่างกาย  

2. มคีวามสามารถในการคดิ

ค านวณ  ตามเกณฑ์ของแตล่ะชัน้ 

- กิจกรรมคิดคลอ่งท้ังหอ้งเรียน -แบบฝึกหัด 

- ผลงานนักเรียน 

3. มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศกึษาตามเกณฑ์

สถานศกึษาก าหนด 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การทดสอบระดับชาติ (RT) 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การทดสอบระดับชาติ (NT) 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การทดสอบระดับชาติ(O-net) 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

นักเรียน มพีัฒนาการด้านสังคม 

ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

 

4. มคีวามสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

-กิจกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ 

-กิจกรรม Active learning 

 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานนักเรียน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดด

เด่น 

1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

-โครงการเข้าค่ายคณุธรรม 

 

- ภาพการเข้าค่ายคณุธรรม 

- การสอบนักธรรมช้ันตา่งๆ 

2. มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-กิจกรรมดนตรีไทย 

- ภาพกิจกรรม 

3. สุขภาวะทางรา่งกายและสังคม -โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

-โครงการอาหารกลางวัน 

-กิจกรรมการแปรงฟัน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ

นักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดด

เด่น 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  

วสิัยทัศน์  และพันธกิจไวอ้ย่าง

ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา  ความตอ้งการของ

ชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ นโยบาย

ของรัฐบาลและของต้นสังกัด  

รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

- โครงการพัฒนาหลกัสูตร

สถานศกึษา 

 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

2. สถานศกึษาสามารถบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศกึษา

อย่างเป็นระบบ  ท้ังในสว่นการ

วางแผนพัฒนาคณุภาพการจัด

การศึกษา  การน าแผนไปปฏบัิติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามกีาร

ตดิตามตรวจสอบประเมินผล  และ

-โครงการนเิทศภายใน 

- โครงการส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

 

- ตารางนิเทศ 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

- รายงานผลการประกันคุณภาพ 

- มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 
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ปรับปรุงพัฒนาพัฒนางานอย่าง

ตอ่เนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง

ทรัพยากรทางการศกึษาและระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมรีะบบการ

นเิทศภายใน  การน าข้อมูลมาใชใ้น

การพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีสว่นร่วมการ

วางแผนปรับปรุง  และพัฒนา  และ

ร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจัด

การศึกษา 

3. สถานศกึษาบริหารจัดการ

เกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังดา้นการ

พัฒนาหลักสูตร  กจิกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

หมายรวมถึง  การจัดการเรียนการ

สอนของกลุม่ท่ีเรียนแบบควบรวม

หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมดว้ย 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

- โครงการพัฒนาหลกัสูตร

สถานศกึษา 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- หลักสูตรรายวชิาเพิ่มเตมิ 

4. สถานศกึษาสง่เสริม  สนับสนุน  

พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชพีและจัดใหม้ี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีมาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

 

- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุ

คลกรภายในโรงเรียน 

- บันทึกการไปราชการ 

- บันทึกการอบรม/ดูงาน 

- เกียรตบัิตร 

5. สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพท้ังภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียน  และ

สภาพแวดลอ้มทางสังคม  ท่ีเอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรู้  และมีความ

ปลอดภัย 

- โครงการส่งเสริมทัศนียภาพใน

ห้องเรียน 

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏบัิตกิาร 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดด

เด่น 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏบัิตจิรงิ  และสามารถไป

ประยุกตใ์นใชช้วีติได้จัดกจิกรรม

การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศกึษาท่ี

เนน้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดและปฏบัิตจิรงิ  มี

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ

น าไปจัดกิจกรรมได้จรงิมรูีปแบบ

การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ี

มคีวามจ าเป็นและตอ้งการความ

ชว่ยเหลอืพิเศษ    

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏบัิติ

จรงิ 

- โครงการจับจีบผ้า 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- แผนการจดัประสบการณ์ 

2. ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  

และแหลง่เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

มกีารใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

และแหลง่เรียนรู้รวมท้ังภูมปัิญญา

ท้องถิ่นมาใชใ้นการจัดการเรียนรู้  

โดยสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้

แสวงหาความรู้ดว้ยตัวเองจากสือ่ท่ี

หลากหลาย 

 

-กิจกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ 

-กิจกรรม Active learning 

 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานนักเรียน 

- แผนการจดัประสบการณ์ 

6. สถานศกึษาจัดระบบการจดัหา  

การพัฒนา  และการบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการ

บริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเหมาระสมกับสภาพของ

สถานศกึษา 

-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการ

สอน 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนเิทศติดตาม 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏบัิตกิาร 
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3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ  และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียนมกีารตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ  มขีั้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย

ในการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- แผนการจดัประสบการณ์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูและผู้

มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใชใ้นการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 

- โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

- กิจกรรมตรวจสอบประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 

- แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

- รายงานการประชุมอบรม 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุด

ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
      - เด็กมีพัฒนาการสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์และสังคม 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      - มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพของเด็ก 
- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
ในการจัดประสบการณ์เด็ก 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- ครูต้องเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น Active 
learning  กิจกรรม BBL 

 

๔.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 

3)  โครงการประชุมผูป้กครอง 

4)  โครงการตน้กล้าคุณธรรม 

5)  กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning  

 

42 

43 



ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 

1) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริง

แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม 

จรยิธรรมตามที่สถานศกึษาก าหนด 

2) ผูเ้รียนอ่านหนังสอืออกและอา่นคล่อง รวมทั้ง

สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยู่

ในระดับดี  

3) ผู้เรยีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ

ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์ีระเบียบ

วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษาเป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมวีินัย

เคารพกฎกติการะเบียบของสังคม 
 

กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

1) ผูบ้ริหารมคีวามตัง้ใจมีความมุ่งมั่น มีหลักการ

บริหารและมีวสิัยทัศนท์ี่ดใีนการบริหารงาน

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมี

ความพรอ้มในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธีเช่นการประชุมแบบมีสว่นร่วมการ

ประชุม ระดมสมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่าย

มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศนพ์ันธกิจ 

เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพของเด็ก 

1) หาแนวทางแก้ไขผลการทดสอบระดับชาติให้

สูงขึ้น 

 

กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

1) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองได้มสี่วนรว่มใน

การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผูเ้รียนมากขึ้น 

2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีสว่น

เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้ม ี

ความเข้มแข็ง มีสว่นร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัด

การศกึษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศกึษา 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นใหผู้เ้รียนได้มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์

อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา

ตนเอง 

2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับช้ัน      

ป.๑ – ป.6 ให้สามารถน าเสนออภปิรายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะ

ในการแก้ปัญหาตามสถานการณไ์ด้อย่าง

เหมาะสม 

3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับช้ัน         

ป.๑ – ป.6 ให้มพีฤติกรรมทัศนคตทิี่ดตี่อความ 

เป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ

ลอกเลียนแบบท าให้ลมืวัฒนธรรมอันดีงามของ



การจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับผลการจัดการศกึษาสภาพปัญหา

ความตอ้งการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศกึษาที่มุง่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศกึษาครูผูส้อน

สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมคีุณภาพมีการ

ด าเนนิการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศกึษา

และโรงเรียนได้ใชก้ระบวนวิจัยในการรวบรวม

ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้าก

สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

ไทย 

4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ลาก

หลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานและฝกึให้

นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

สื่อเทคโนโลยีใหม้ากขึ้นและพัฒนาสื่อแหลง่เรียนรู้

จัดเตรียมหอ้งปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดีและ

พร้อมใชง้านเสมอ 

5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน

ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละธรรมชาติวชิา 

6) ครูควรน าภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีสว่นร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

7) ครูควรให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที        

เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

2) โครงการประชุมผู้ปกครอง 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning 

4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT)  

5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) 

6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านส านัก 
ที่  11 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านส านัก 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

............................................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545              

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบคุณภาพภายใน คือการจัดท ารายงาน
ประจ าปี (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในปีถัดไป และน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านส านัก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 1. นางหัทยา  ดีเพ็ง       ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางสาวอารีรัตน์  อ่ าโพธิ์    กรรมการ 
 3. นางสาวชญานิศ โตมอญ    กรรมการ 
 4. นางสาวจิรารัตน ์ มีสุข    กรรมการ 
 5. นายธวชั  นิลนนท์    กรรมการ 
 6. นายเฉลิมวิทย์  ทาไสย    กรรมการ 
 7. นางสาวมนทิญา ปั้นส าลี     กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานประจ าปี 
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

    
(นายรังสรรค์ เกิดศรี) 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก 
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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ของโรงเรียนบ้านวังทองแดง ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส านัก                    

ครั้งที ่1 /2562 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนบ้านส านักแล้ว  

เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหนว่ยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  

 

 

 

 

(ลงช่ือ) ........................................................ 

 ( นายบุญลือ    ครุฑทุ่ง ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนบ้านส านัก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านส านัก 

เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

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

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพืน้ฐานให้สอดคลอ้งกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านส านัก เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ลงวันท่ี 3 มนีาคม 2562  

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. 

2562และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๔๕ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมคร้ังท่ี1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕62โรงเรียนบ้าน

ส านักจึงประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 (นายถวิล  คล่ าดิษฐ์) 

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านส านัก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

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

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญแตล่ะมาตรฐานมี

รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มอื และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

5) ร่าเริงแจม่ใส แสดงอารมณ์ความรูส้ึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ื่น 

6) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

7) มีความสุขกับศลิปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

8) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

9) มีวนิัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 

10) มีสว่นร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรยีน 

11) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

12) เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง   

13) มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มทีักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูเ้ป็นไปตาม

เกณฑ ์

14) มีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูต้ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน

การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

15) มีสว่นร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านส านักเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

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

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมี

รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

      ๑) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

      ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

      ๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

      ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 

      5) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

      6) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

      7) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      8) มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีพรอ้มที่จะศกึษาและท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

      ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษาและมีคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 

      ๔) ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรยีนบ้านส านัก 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

     1)  มน้ี าหนัก สว่นสูงเป็นไปตามเกณฑ์      ดี 

     2) เคลื่อนไหวรา่งกายคล่องแคลว่ ทรงตัวไดด้ ีใช้มอื และตาประสานสัมพันธ์ได้ด ี    ดี 

     3) ร่าเรงิแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สกึไดเ้หมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน         

ดี 

     4) มีความมั่นใจ กล้าพูด กลา้แสดงออก     ดี 

     5) เด็กชว่ยเหลอืตนเองในการปฏบัิติกจิวัตรประจ าวัน      ดี 

     6) มีวินัยในตนเอง ดูแลส่ิงแวดล้อมในวินัยตนเอง         ดี 

     7) เด็กสนทนาโต้ตอบและเลา่เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ต้ังค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจ  หรือสงสัย  และพยายามค้นหาค าตอบ      ดี 

     8) การคดิแก้ปัญหาและสามารถตัดสนิใจในเรื่องงา่ยๆได ้     ดี 

     9) สรา้งผลงานตามความคิดและจนิตนาการ  เช่น   งานศิลปะ    การเคลื่อนไหวท าท่าทาง   การเลน่อิสระ  เป็นต้น         ดี 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

     1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริบทของโรงเรยีนและ

ท้องถิ่น            

ดี 

     2) สถานศึกษาจัดครูท่ีมีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้น            ดี 

     3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการวเิคราะห์ออกแบบ   หลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด

ประสบการณ์และการประเมนิพัฒนาการเด็ก      

ดี 

     4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรยีนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย     ดี 

     5) ใหส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู ้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู ปานกลาง 

     6) มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม      ปานกลาง 

มาตรฐานที่ ๓     การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

       1) มีประสบการณ์ท่ีส่งเสรมิให้เด็กมพีัฒนาการทุกดา้นอย่างเหมาะสมกับวัยเต็มศักยภาพ    ดี 

     2) ครูจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ใหเ้ด็กได้เลือกเลน่  เรียนรู ้  ลงมือกระท า  และสรา้งองศ์ความรู้ดว้ยตนเอง         ดี 

     3) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ    และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย        ดี 

     4) ครูประเมนิพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม  และกิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย      ดี 

     5) วิเคราะห์ผลการประเมนิพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมสีว่นรว่มและน าผลการประเมนิท่ีได้ไปพัฒนา

คุณภาพเด็ก      

ดี 

 

 

 

50 



ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ี

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชากรของผู้เรยีน 

ด ี

 

      1)  มคีวามสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชัน้ ด ี

      2)  มคีวามสามารถในการคดิค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละชัน้ ปานกลาง 

      3)  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ด ี

      4)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 

      1)  การมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

      3)  สขุภาวะทางรา่งกายและสังคม ด ี

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

2.1  มเีป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน ดี  

2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ด ี

2.3  มกีารน าข้อมูลผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ตอ่เนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

ด ี

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ด ี
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ด ี

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิ  และสามารถไปประยุกตใ์นใชช้วีติได ้ ด ี

3.2  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ด ี
3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี
3.4  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด ี

 

 

 

 

 

51 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศกึษาวิเคราะห์ขอ้มูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการ

ก าหนดค่าเป้าหมาย  

2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แตล่ะมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการก าหนดค่าเป้าหมาย ของแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรอื เป็น 

ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

 

 

 

  

          ระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดเีลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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