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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
        นายบุญเกิด  เผือกใต้ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
                 9 เมษายน  2563 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
 ข้อมูลทั่วไป 3 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้พัฒนาขึ้นจากเดิม  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นด้านอาคารสถานที่  สื่อทางเทคโนโลยี   ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความถนัด
ด้านดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา  ท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน  รางวัลจากการแข่งขัน กีฬา  กิจกรรม
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ   การพัฒนาด้านบุคลากร โรงเรียนสนับสนุนให้คณะครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ และส่งผลให้บุคลากรได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดแข็งของโรงเรียน 

๑. โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาทางด้านกีฬาทักษะมวยได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ระดับชาติ กีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่ม ด้านดนตรี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมี
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจและสังคมตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  อีกทั้งยังมีนิสัยรักการอ่าน 

๒. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจ 
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกันสารมารถ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและปรับเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. เงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถใน 
การท างานแบบร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งเป็นยุทธวิธีส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ
ด าเนินงาน  นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ  และกระตือรือร้นใน
การที่จะสนใจใฝ่รู้ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูปการบริหาร  ท าให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประการ  
               ๓.๑ โรงเรียนจัดท าแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานตามแผน และมีการก ากับ
ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
               ๓.๒ โรงเรียนเปดิโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 
               ๓.๓ โรงเรียนจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  บุคลากรของโรงเรียน 
               ๓.๔ โรงเรียนน าบุคลากรไปทัศนศึกษา  ดูงาน  ศึกษาแหล่งความรู้ 
               ๓.๕ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / แนวทาง  ในการร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ  วิชาชีพ    
 
จุดอ่อนของโรงเรียน 

๑. แม้ครูจะได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการฝึกอบรม  แต่ในทางปฏิบัติจริง  การจัดครูผู้สอน 
เข้าสอนไม่ตรงกับความถนัดในแต่ละกลุ่มสาระ  และมีครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องพัฒนาอีกมาก  โดยเฉพาะวิชาหลัก  
และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพียงบางภาคเรียนเท่านั้น 
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๓. นักเรียนยังจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์  การแสวงหาความรู้                          
ด้วยตนเอง  และมีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้มาก  ไม่พ่ึงพาผู้ปกครองมากนัก ผู้บริหารและครูมี
ความกระตือรือร้นที่จะด าเนินการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  แต่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพให้ครบในทุกด้าน และต้องพัฒนาในด้านดังต่อไปนี้ 

๑. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  

๒. ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกข้ันตอน จัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. การพัฒนาความรู้ด้านทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จัดระบบข้อมูล

สารสนเทศ ครอบคลุมครบทุกงานของสถานศึกษา 
๔. จัดอบรม  บุคลากร  เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
๕. สร้างเสริมวินัยในตนเอง/จัดกิจกรรมกระตุ้น / ส่งเสริม / ฝึกฝน ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมริเริ่ม

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 
          ๑. ความช่วยเหลือด้านอัตราก าลังข้าราชการครูให้ครบชั้นเรียน 

๒. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในด้านสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ ฯลฯ ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
๔. วิทยากรภายนอกที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ  

          ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน ๑๐๐% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)                                                                                                    
ที่อยู่ : เลขที่  ๒๘  หมู่  ๖  บา้นบางคลองต าบลปากแคว    อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐  
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑                                                                    
โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๔-๕๓๒๖  มือถือ 0872075661 โทรสาร….e-mail: bklr2525@gmail.com                                      
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 4 1 3 1 10 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้หมด 

จ านวน 1 8 1 - 10 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

1.3 ข้อมูลนักเรียน  

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562   รวม  72  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ 7 7 14 

อ.๓ ๑ ๖ 4 ๑0 

รวม ๒ ๑3 11 24 

ป.๑ 1 6 4 10 

ป.๒ ๑ ๒ ๒ ๔ 

ป.3 ๑ ๓ ๔ ๗ 

ป.4 ๑ ๔ ๓ ๗ 

ป.5 ๑ ๔ ๖ ๑๐ 

ป.6 ๑ ๕ ๕ ๑๐ 

รวมท้ังหมด 8 37 35 72 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ประจ าชั้น 

๑. นายบุญเกิด  เผือกใต้ ผู้อ านวยการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. นางสาววรรณา  รังโปฎก เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.บ พลศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓. นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด ครูอัตราจ้าง คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 
4. นางสาวสุกัญญา นวมบุตร ครูอัตราจ้าง ก.ศบ. การประถมศึกษา อนุบาล ๓ 
5. นางสาวเรณู  เมฆตานี  ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
6. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ พนักงานราชการ วทบ. เคมี ประถมศึกษาปีที่ 2 
7. นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา ครูผู้ช่วย วทบ. สถิติ ประถมศึกษาปีที่ 3 
8. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้ ครูอัตราจ้าง คบ. ดนตรีศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
9. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี ครูช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 

10. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เที่ยง ครูช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 



๕ 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับปฐมวัย 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 

อ.2 14 14 14 14 14 

อ.3 10 10 10 10 10 

รวม 24 24 24 24 24 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม สตปัิญญา 

ผลการประเมนิพฒันาการนกัเรยีนดา้น 

อ.2 

อ.3 

รวม 

รอ้ยละ 



๖ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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การเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
การอ่านออกเสียง 75.50 76.60 
การอ่านรู้เรื่อง 54.50 77.60 
รวม 2 สมรรถนะ 65.00 78.60 
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การเปรียบเทยีบการประเมนิความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561-2562 

 

คะแนนเฉล่ีย ปีการศกึษา 2561 

คะแนนเฉล่ีย ปีการศกึษา 2562 



๘ 

 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 10 8 9 10 10 10 9 10 9 

ป.2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 

ป.3 5 6 6 6 6 7 7 7 6 

ป.4 6 3 3 3 5 7 6 7 3 

ป.5 7 7 7 7 6 9 8 10 6 

ป.6 9 10 10 10 10 10 10 10 7 

รวม 40 36 37 39 39 46 43 47 33 

ร้อยละ 83.33 75 77.08 81.25 81.25 95.83 89.58 97.91 68.75 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว
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ศึก
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ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
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ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

รายวิชา(พืน้ฐาน) 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

รวม 

รอ้ยละ 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - - - 10 10 100 

ป.2 4 - 1 1 2 3 75 

ป.3 7 - 1 3 3 6 85.71 

ป.4 7 - - - 7 7 100 

ป.5 10 - - - 10 10 100 

ป.6 10 - - - 10 10 100 

รวม 48 - 2 4 42 46 95.83 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป                                     
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 4 - - - 10 10 100 

ป.2 4 - - 2 2 4 100 

ป.3 7 - - 6 1 7 100 

ป.4 10 - - - 7 7 100 

ป.5 ๑๐ - - - 10 10 100 

ป.6 10 - - - 10 10 100 

รวม 48 - - 8 40 48 100 



๑๐ 

 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 10 - 10 100 

2. ความสามารถในการคิด - - 10 - 10 100 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 10 - 10 100 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- - 10 - 10 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - 10 - 10 100 

รวม - - 10 - 10 100 

 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    

                      (หมายเหตุ รอฟังผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT.) 

 



๑๑ 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                                         
ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 47.61   

ด้านค านวณ 46.66   

ด้านเหตุผล 41.42   

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 45.23   

                      (หมายเหตุ รอฟังผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT.) 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.63 49.18 49.07 

คณิตศาสตร์ 22.5 33.13 32.9 

วิทยาศาสตร์ 30.03 35.68 35.55 

ภาษาอังกฤษ 28.75 34.64 34.42 

 



๑๒ 

 

 

 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 55.83 41.63 49.07 

คณิตศาสตร์ 30.00 22.5 32.9 

วิทยาศาสตร์ 35.83 30.03 35.55 

ภาษาอังกฤษ 30.83 28.75 34.42 
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คะแนนเฉลีย่ ระดบัโรงเรยีน 

คะแนนเฉลีย่ ระดบั สพฐ. 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดบัประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 

การเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน 

(O-NET) ปีการศึกษา2561 - 2562 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์



๑๔ 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยตนเองได้ ร้อยละ 100 
๑.๒ มีการพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 100 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 100 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 85 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 80 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 82 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ร้อยละ 85  
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 82 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 82 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 85 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 85 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 85 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
รวม 24 คน ครูผู้สอน 2 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก 
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้รับอาหารจากโครงการอาหารกลางวันทุกวันท าการ 
เด็กได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง และครูบันทึกข้อมูลทุกเดือนเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็ก โรงเรียนให้เด็กได้ดื่มนมหลังจากตื่นนอนและแนะน าให้ซื้ออาหารที่มีประโยชน์รับประทานใน
เวลาพักกลางวัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาตามตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือการดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย เช่น ในตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติได้ตรวจสุขภาพเด็ก การแต่งกาย การดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกาย รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว มารยาทในการรับประทานอาหาร จากโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ด้านร่างกาย โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมแอโรบิค
หลังเคารพธงชาติ ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์
อุทิศ) ได้พัฒนาเด็ก โดยการจัดกิจกรรมประจ าวัน ตามตารางกิจกรรมประจ าวันจากกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการน าเด็กไปร่วมกิจกรรมต่างๆในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และจัด
กิจกรรมตามหน่วยการเรียน และได้ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ในกิจกรรมกลางแจ้งตาม
ตารางกิจกรรมประจ าวัน จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ด้านอารมณ์และจิตใจ 
กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา และกิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ100พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมตามวัย 

 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ และกิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  



๑๖ 

 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ด้านสติปัญญา กิจกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมหนู
น้อยคนเก่ง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น มียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย 

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  โดยให้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรม  และเข้ารับการ
อบรมการผลิตสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จากโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)มีครูที่มีประสิทธิภาพ
ครบชั้นเรียน 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)ได้มี
การพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู 
และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์  

 ด้านจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสาวนร่วมในการอนุรักษ์ทัพยากร



๑๗ 

 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จากโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายใน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 



๑๘ 

 

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้าง
โอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ด้านจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียน
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ระดับปฐมวัย 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ระยะ 3-4 ปี  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

 

 



๑๙ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง                                                                                                                          
1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ า
ทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อน
เข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัด
ป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาก
แคว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
พ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมัน่ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการ
จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้
เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น 
เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
ให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มี



๒๐ 

 

นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ การไป
ทัศนศึกษานอกสถานที ่เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                1.2.1  มีการรายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
              1.2.2  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได ้ร้อยละ 100       
       1.2.3  เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน 
                1.2.4  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
                1.2.5  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 100
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
                1.2.6 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กระดับปฐมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  
ภัย  และสิ่งเสพติด เด็กประสบผลส าเร็จเป็นที่น่า
พอใจ เช่น ด้านดนตรี เด็กได้เต้นออกก าลังกาย              
แอโรบิคในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ เด็กส่วนมาก มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   เด็ก
ระดับปฐมวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

- โรงเรียนควรจัดท าโครงการเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนา ทั้ง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตาม
ความเหมาะสม ตามความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมให้เด็ก
มีระเบียบวินัย อันเป็นพ้ืนฐานของการท ากิจกรรม
อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 

๑.๑ กิจกรรมอาหารกลางวัน 
๑.๒ กิจกรรมกีฬา 

2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
๒.๑ กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา  
๒.๒ กิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 

3.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 
๓.๑ กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

  ๓.๒ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา 

๔.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
๔.๒ กิจกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

 2.2  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

        การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษา
ระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้าน
ระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

        โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้
พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้
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เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
แปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มี
หลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบ
การศึกษาปฐมวัย  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจั ด
สิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 

         2.3  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       2.3.1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
        2.3.2 มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       2.3.3 มีการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
       2.3.4 มีการรายงานสรุปโครงการ 
       2.3.5 มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       2.3.6 มีการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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 2.4 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  รู้และเข้าใจปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  บริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  หรือท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  
วิเคราะห์สังเคราะห์  และการเก็บเอกสารสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

 1. โครงการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษาปฐมวัย 
              1.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดของ 
  กฎกระทรวง 
     2.๑ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท   
  หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
              3.๑ กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 3.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 

 3.2 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการ
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   
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อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็ก
เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มี
ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตาม
วัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกัน
และกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ให้แก่เด็กเด็ก 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวาง มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหห้น่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  2.2.1 มุมประสบการณ์ 
  2.2.2 แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
  2.2.3 รายงานผลการประเมินตนเอง 
  2.2.4 บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
  2.2.5 การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
 



๒๕ 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริม
ความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อ
เผื่อแต่ต่อกันและกัน  มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางเหมาะสม   มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้
สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

- จัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มี
การใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

  ๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 
  ๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
  ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 
  ๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา 
  ๕. โครงการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
  ๖. โครงการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษาปฐมวัย 
   
 

 

 

 

 



๒๖ 

 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ า
ทุกวันอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับโรงเรียน อ าเภอ และระดับเขต มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัด
กิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้
ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนสิัยรักการอ่าน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
โรงเรียน อ าเภอ และระดับเขต จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้ เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

           1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       2.2.1 โครงการต่าง ๆ   
        2.2.2 กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
        2.2.3 รูปภาพ  
         2.2.4 ผลงานเด็ก 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 
ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 

-  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมี
เพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

- ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจหลักสูตร ระดับชั้น
ปฐมวัยทุกๆด้าน อ่าน และเขียน ฝึกบ่อยๆ จน
ช านาญ  

- ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเด็กได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี 
การที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้
เด็กได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 
 ๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 
 ๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา 
 ๕. โครงการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 ๖. โครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 ๗. โครงการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษาปฐมวัย 
 ๘. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดของ
กฎกระทรวง 
 ๙. โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๑๐. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
 

 



๒๘ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 95.83 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 82 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 85 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 82 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 100 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 100 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 78 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 78 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ร้อยละ  85 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ร้อยละ 78 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 72 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

1.1 หลักฐานสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 79.60 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 คะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 

                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 77.60 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 74.60 คะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด 72.90 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 72.51 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 72.81 

1.2 กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนได้จัดมอบหมายงานการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประจ าชั้น
เรียนและประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เต็มหลักสูตร  เต็มเวลา และนักเรียน
ได้รับการบริการการเรียนรู้ทุกคน  ส่งเสริมสื่อ แหล่งเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสอนให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักเรียน   

1.3 หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
๑) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น  
๒) โครงการการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เหมาะสมตามระดับชั้น      
๓) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ เหมาะสมตามระดับชั้น  
๔) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
๕) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ๖) โครงการพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้
สูงขึ้น หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
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1.4 จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน เพื่อพัฒนาที่สูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มี มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

นักเรียนมีความแตกต่างกันมาก  มีนักเรียน
หลายคนที่มีความเป็นเด็กที่ต้องการพิเศษ 
เป็นจุดอ่อนของการพัฒนา ข้อจ ากัดด้าน
สาขาวิชาเอกของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนาได้ 

 

1.5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๓) พัฒนาให้นักเรียน มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้  

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ๖) พัฒนา
ให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๗) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ด ี

2.1 หลักฐานสนับสนุน 

      โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท ของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน และมีการปรับให้สอดคล้องกับผลการประเมินและบริบทของสถานศึกษา
ทุกปี สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในโครงการคูปองครู ผู้ปกครองมีระดับความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับดี ขึ้นไป   
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2.2 กระบวนการพัฒนา 

           โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้าน
วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

    2.3 หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 

          ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไป
ปฏิบัติ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จั ด
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

2.4 จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  พัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ควรสนับสนุนช่องทาง/แนวทางการ
พัฒนาให้หลากหลายสนอง
ลักษณะเฉพาะหรือความต้องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

 

 



๓๒ 

 

2.5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  ๑) จัดท าแผนพัฒนาระยะกลางและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒) จัดท าโครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายและทิศทางความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและ 

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา  

๓) โครงการโดยวงจรคุณภาพ PDCA   

๔) โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ : ดี 

ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ครูร้อยละ 
100 ยังขาดการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วย การเรียนรู้ ครูผู้สอน
วิชาภาษาไทยทุกคน ยังไม่น าผลการประเมินการอ่านของนักเรียนมาวิเคราะห์การเรียน 

3.1 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ DLTV และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

3.2 หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

๑) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม  

2) กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่   
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   ๓.3 จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ข้อมูลสารสนเทศ น าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระยะ 4 ปีด้วย และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จาก
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านร่างกาย  
- กิจกรรมอาหารกลางวัน  
- กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

2. มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ  
- กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา  
- กิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ 
ประการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านสังคม  
- กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
- กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา  
- กิจกรรมทุกแห่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้  
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 



๓๕ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู
อย่างมืออาชีพ  
- กิจกรรมPLC  
- กิจกรรมการประชุมสัมมนา  
- กิจกรรมอบรมคูปองครู  
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม  
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการสิ่งแวดล้อม   
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรมกลางแจ้ง) 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ -สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
การประกันคุณภาพภายใน 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 



๓๖ 

 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านร่างกาย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-เกียรติบัตร 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านสังคม 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา 

 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-เกียรติบัตร 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดแข็งของโรงเรียน 

๑. โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาทางด้านกีฬา ด้านดนตรี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักเรียนมีร่างกาย  อารมณ์  จิตใจและสังคมตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  อีกท้ังยังมีนิสัยรักการอ่าน
ตามโครงการอีกด้วย 

๒. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจ 
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  ทุกคนมสี่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกันสารมารถ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและปรับเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. เงื่อนไขปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถใน 
การท างานแบบร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งเป็นยุทธวิธีส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ
ด าเนินงาน  นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ  และกระตือรือร้นใน
การที่จะสนใจใฝ่รู้ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูปการบริหาร  ท าให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประการ  
               ๓.๑ โรงเรียนจัดท าแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานตามแผน และมีการก ากับ
ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
               ๓.๒ โรงเรียนเปดิโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 
               ๓.๓ โรงเรียนจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  บุคลากรของโรงเรียน 
               ๓.๔ โรงเรียนน าบุคลากรไปทัศนศึกษา  ดูงาน  ศึกษาแหล่งความรู้ 
               ๓.๕ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / แนวทาง  ในการร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ  วิชาชีพ    
 
จุดอ่อนของโรงเรียน 

๑. แม้ครูจะได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการฝึกอบรม  แต่ในทางปฏิบัติจริง  การจัดครูผู้สอน 
เข้าสอนไม่ตรงกับความถนัดในแต่ละกลุ่มสาระ  และมีครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องพัฒนาอีกมาก  โดยเฉพาะวิชาหลัก  
และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพียงบางภาคเรียนเท่านั้น 

๓. นักเรียนยังจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์  การแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง  และมีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้มาก  ไม่พ่ึงพาผู้ปกครองมากนัก ผู้บริหารและครูมีความ
กระตือรือร้นที่จะด าเนินการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  แต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ชัดเจนและขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการ

พัฒนาตามศักยภาพให้ครบในทุกด้าน และต้องพัฒนาในด้านดังต่อไปนี้ 
๑. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
๒. ปฏิรูปการเรียนรู้ทุกข้ันตอน จัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. การพัฒนาความรู้ด้านทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จัดระบบข้อมูล

สารสนเทศ ครอบคลุมครบทุกงานของสถานศึกษา 
๔. จัดอบรม  บุคลากร  เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
๕. สร้างเสริมวินัยในตนเอง/จัดกิจกรรมกระตุ้น / ส่งเสริม / ฝึกฝน ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมริเริ่ม

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 
          ๑. ความช่วยเหลือด้านอัตราก าลังข้าราชการครูให้ครบชั้นเรียน 

๒. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๓. การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในด้านสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ ฯลฯ ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
๔. วิทยากรภายนอกที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ  

          ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน ๑๐๐% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะครูก าหนดเกณฑ์เป้าหมายในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

5. ค าสั่งแต่งตั้งคคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

7. เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ที่ ๒/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูก าหนดเกณฑ์เป้าหมายในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
………………………………………………………………………. 

 ในการประเมินตนเองของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๒ ระดับ (ปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  มี ๓ มาตรฐานด้วยกัน ในบางประเด็นที่จะต้องพิจารณา จ าเป็นต้องมีการก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียนไว้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับผลเกิดจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้ง
คณะครูก าหนดเป้าหมายของแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
  ๑.  นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด   ครอัูตราจ้าง  
มีหน้าที่ ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายทุกมาตรฐานที่จ าเป็น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผู้รับผิดชอบคือ 
  ๑.  นางวาทินี  วัลลิยะเมธี   ครูช านาญการ 
  ๒.  นางสาวเรณู  เมฆตานี    ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๑.  นายภัคพล   ทองสถิตย์   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๓)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.  นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เที่ยง    ครูช านาญการพิเศษ 
  ๔)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.  นางวาทินี  วัลลิยะเมธี   ครูช านาญการ 
 3)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑.  นางวาทินี  วัลลิยะเมธี   ครูช านาญการ 
  ๒.  นางสาวเรณู  เมฆตานี    ครูช านาญการพิเศษ 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก าหนดเป้าหมายของแต่ละหัวข้อให้เหมาะสมตามสภาพจริงและบริบทของสถานศึกษา   
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

        ลงชื่อ     
(นายบุญเกิด  เผือกใต้ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 



๔๑ 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

          โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)  และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชน        ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่   
1 /๒๕๖๑  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนด      ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 
                       ประกาศ ณ วันที่   15    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

 
 

  
                                                      (นายบุญเกิด  เผือกใต้ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)   
 

 



๔๒ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยตนเองได้ ร้อยละ 78 
๑.๒ มีการพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 82 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 82 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 78 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 85 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 85 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 85 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ร้อยละ 82  
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 82 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 82 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 86 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 83 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 82 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 86 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1.ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2.การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ ร้อยละ 80-89 

ระดับ 3 ดี ร้อยละ 70-79 
ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 60-69 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ร้อยละ 50-59 



๔๓ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 75 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 82 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 82 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 78 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 78 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ร้อยละ  85 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ร้อยละ 78 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 72 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 



๔๔ 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
…………………………………………………………………………………………… 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 
ในทศวรรษที่สองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับ   ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน     จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ลง
วันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดย
มาตรา ๓๑       ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ       ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒  และมาตรา  ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา   หน่วยงาน
ต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                         ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ประกาศ ณ วันที่   15    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
(นายบุญเกิด  เผือกใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 



๔๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ที่  28/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

......................................... 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพภายในทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัด
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะครูสรุป และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

๑.นายบุญเกิด  เผือกใต้  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เที่ยง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.นางสาวเรณู  เมฆตาน ี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

     ๔.นางสาวพัชรนิทร์  วรรณวงค์กา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5.นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
6.นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7.นางวาทินี  วลัลิยะเมธี  ครูวิชาการฝา่ยประถมศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ 

     8.นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด  ครูอัตราจ้างวิชาการฝ่ายปฐมวัย กรรมการและผู้ช่วยฯ 

                   ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ทุกคน ปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รีบมอบหมายให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สงูสุดต่อราชการ 

                   ประกาศ  ณ วนัที่  ๒7  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงชื่อ  
(นายบุญเกิด  เผือกใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 



๔๗ 

 

 
  

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

ที่ ๒9 / ๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

………………………………………………………………………. 
 ในการประเมินตนเองของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๒ ระดับ (ปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)  มี ๓ มาตรฐานด้วยกัน ในบางประเด็นที่จะต้องพิจารณา จ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนไว้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับผลเกิดจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะครูก าหนด
เป้าหมายของแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
  ๑. นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด   ครูอัตราจ้าง 
โดยมอบหมายให้ก าหนดเกณฑ์เป็นเปา้หมายทุกมาตรฐานที่จ าเป็น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผู้รับผิดชอบคือ 
   ๑. นางวาทินี  วลัลิยะเมธี   ครูช านาญการ 
   ๒. นางสาวเรณู  เมฆตาน ี   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑. นางสาวพัชรนิทร์  วรรณวงคก์า  ครูผู้ช่วย 
   2. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้  ครูอัตราจ้าง  
  ๓)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
   ๑. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เที่ยง  ครูช านาญการพิเศษ  

2. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ  พนักงานราชการ 
  ๔)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.  นางวาทินี  วลัลิยะเมธี  ครูช านาญการ 
  5)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        5.๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑. นางวาทินี  วลัลิยะเมธี   ครูช านาญการ 
   ๒. นางสาวเรณู  เมฆตาน ี   ครูช านาญการพิเศษ 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก าหนดเปา้หมายของแต่ละหัวข้อให้เหมาะสมตามสภาพจริงและบริบทของสถานศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

   สั่ง  ณ วันที่  ๒๙  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
(นายบุญเกิด  เผือกใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 



๔๘ 

 

  
เกียรติบัตรและรางวัลเกียรติยศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

 

 



๔๙ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 

 

 



๕๐ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 

 

 



๕๑ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๕๒ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-13 

กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับเขต

พ้ืนที่
การศึกษา 

 
  

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

 
 

       



๕๓ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที ่69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

 
 

 



๕๔ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 

 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

 
 

 

 



๕๕ 

 

 
วนัเดือนปี/ 

ระดับ 

 

รางวัลเกียรติยศ/ ครูผู้ฝึกสอน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

 

 

 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

21-22 
ธันวาคม 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 

  

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ 69 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7-13 
กันยายน 
2563 

 
รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง 
ระดับเขต

พ้ืนที่
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษา               
สุโขทัย เขต 1 

 
 
 

 

 



๕๖ 

 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

8  
พฤษภาคม 

2562 
กิจกรรม
ประชุม

ผู้ปกครอง 
การแสดง

ศิลปะแม่ไม้
มวยไทย 

 
 

โรงเรียนบ้านบาง
คลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

 
31 

พฤษภาคม 
2562 

 
กิจกรรมระดม
ทุนการศึกษา 

ผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา 
การแสดง

ศิลปะแม่ไม้
มวยไทย 

 

โรงเรียนบ้านบาง
คลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

 
16  

ธันวาคม 
2562 

 
วันกีฬา
แห่งชาติ 
การแสดง

ศิลปะแม่ไม้
มวยไทย 

 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

16  
ธันวาคม 
2562 

การแสดง
ทักษะมวย 
วันกีฬา
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย 

 
11  

มกราคม
2562 

การแสดง
ทักษะมวย 

วันเด็ก
แห่งชาติ 

 
 
 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแคว 

 
16  

มกราคม
2562 

การแสดง
ทักษะมวย 

วันครูแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

วันเดือนปี/ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

พัฒนาตนเอง 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

20-27 
กุมภาพันธ์  

2562 
 

นายบุญเกิด 
เผือกใต้ 

 
 
 
 
 

 
 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20-27 
กุมภาพันธ์  

2562 
 

นายบุญเกิด 
เผือกใต้ 

 
 
 
 
 
  

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และ

บุคลากร             
ทางการศึกษา 

กระทรงศึกษาธิการ 

21 
สิงหาคม 
2562 

นายบุญเกิด 
เผือกใต้ 
อบรม

โครงการให้
ความรู้ทาง
กฎหมาย 

 
 

  

ศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๙ 

 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

พัฒนาตนเอง 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

15 
พฤษภาคม 

2562 
 

นางวาทินี  
วัลลิยะเมธี 

 
 
 
 
 
  

เลขาธิการ
คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

18 สิงหาคม
2562 

นางสาวเรณู  
เมฆตานี 

ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 

 

10-12 
สิงหาคม 
2562 

นางเพ็ญศรี 
ผู้อินทร์เที่ยง 

 
ผ่านการอบรม 
การบันเทิงใน
กองลูกเสือ-
เนตรนารี 

 
  

สมาคมสโมสร 
ลูกเสือลุ่มน้ ายม 

 
 
 
 
 

 



๖๐ 

 
 

วันเดือนปี/ 
ระดับ 

 

พัฒนาตนเอง 
เรื่อง/หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

16 
มิถุนายน 
2562 

นางเพ็ญศรี 
ผู้อินทร์เที่ยง 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ 
 
 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 

 

15 
พฤษภาคม 

2562 
นางสาว 

เรณู เมฆตานี
ผ่านการอบรม

DLTV 
TELETRAINING 

 
 
 
  

เลขาธิการ
คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

4  เมษายน 
2563 

  นางสาวกัณฑิ
มา  เผือกใต้             
ผ่านการอบรม
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริม
สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

 

 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 



๖๑ 

 

 


