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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต าบลบ้านปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมี
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นางฆัสรา เกษมส าราญ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2562  
มีบุคลากรรวมจ านวน 14 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  ครูโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล  จ านวน 5 คน  ครูผู้
ทรงคุณค่า 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พ่ีเลี่ยงเด็กพิการ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จ านวน 1 คน นักการภารโรง 2 
คน (ซี่งเป็นนักการโรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 1 คน ) นักศึกษาฝีกสอน 2 คน มีนักเรียนรวม  105 คน  มีผลการประเมิน
ตนเอง ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
       1. ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยร้อยละ 85.18 อยู่ในระดับ ดี 
       2. ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยร้อยละ 96.29 อยู่ในระดับ ดยีอดเยี่ยม 
       3. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยร้อยละ 96.29 อยู่ในระดับ ดยีอดเยี่ยม 
       4. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ 
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยร้อยละ 88.89 อยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
       1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและได้น าแนวคิด จากนวัตกรรม
ต่างๆ มาใช้ในการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
       2. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวิชาเอก หรือมีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 
       3. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
โดยการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีต่อคน  
       4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนผลิตสื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการเรียนรู้  
       6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารงาน 4 ฝุายของสถานศึกษา 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
       1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นความส าคัญ ของการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้แบบโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การสอนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   
       2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม 
       3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
อย่างน้อย 5 มุม และวิทยากรท้องถิ่นที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็ก 
       4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม  
น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  
นักเรียนร้อยละ 80.24 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ นักเรียนร้อยละ 80.21 มีความ 
สามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา นักเรียนร้อยละ58.93 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 86.00 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักเรียนร้อยละ 58.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
นักเรียนร้อยละ 80.77 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ 100 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 100 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียน
ร้อยละ 90.58 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด
เป็นเปูาหมายทางการเรียนโดยใช้ฐานข้อมลู 3 ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
ความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง มีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



 

 
 

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล  การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ฐานข้อมูลในการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุน 
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้    มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น    มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้น าเสนอ ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมี
ขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
- กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
- กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
- กิจกรรมบริหารหลักสูตร 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 



 

 
 

- กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศชองสถานศึกษา 
- กิจกรรม PLC การแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา 

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

ค าน า 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านปูอม- 

ประชานุกูล ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่
มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

  
                           

                                                                    (นางฆัสรา  เกษมส าราญ) 
                          ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล 
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และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- การก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 99  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ 106 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ที่อยู่ หมู่ 4 ต าบลบ้านปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   โทรศัพท์  055947041      เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 
2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นางฆัสรา เกษมส าราญ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานที่โรงเรียนตั้งแต ่23 ธันวาคม 2559  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  พ.ศ.  2465 โดยใช้ศาลาวัดบ้านปูอมเป็นโรงเรียน เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4  ชื่อว่า “ โรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 2 ” ผู้จัดตั้งคือ นายอ าเภอเมืองสุโขทัย 
   ปี พ.ศ. 2500 นายชิต  ครุฑเคลือบ ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู  ชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 
041 ขนาด 7 ห้องเรียน กว้าง 7 เมตร ยาว 54 เมตร มีมุข 3 มุข  
             ปี พ.ศ.  2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล เมื่อวันที่   1 พฤษภาคม พ.ศ.  2504 
ได้รับอนุมตัิให้เป็น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
             ปี พ.ศ.  2539   ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
             ปี พ.ศ.  2550   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 
             ปี พ.ศ.  2556   ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554 – 2558)  จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
             โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล  มีอาคารเรียนถาวร  จ านวน 2 หลัง รวม 18 ห้องเรียน มีเนื้อที ่ 19  ไร่   
1 งาน 22.6 ตารางวา เปิดท าการสอนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  
มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  105  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 13 คน จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเรือนถาวร ไม่มีโรงงาน มีประชากรประมาณ 
1,538 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอานามัย ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล วัด อ่างเก็บ
น้ าสาธารณะ 
              อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตร เนื่องจาก สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม 
              ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ท าบุญตักบาตร 
แต่งงาน บวชนาค ฯลฯ 
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              ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  15,000  บาท จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ ครูผู้สอน ครูผู้

ทรงคุณค่า 
ครู 

อัตราจ้าง 
พี่เลี้ยง 

เด็กพิการ 
เจ้าหน้าที่ 
ธุรการ 

นักศึกษา 
ฝึกสอน 

นักการ 
ภารโรง 

ปีการศึกษา
2562 

1 5 
 

1 1  1  1 2 2 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิ

การศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

2 11 1 - 

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

2562 
1 - - 5 - - 

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

ภาษาไทย 1 24  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ประถมศึกษา 1 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แนะแนว 1 24  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ปฐมวัย 1 24  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เกษตร 1 24  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 5  
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 105 คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 10 4 14 14 
อ.3 1 8 5 13 13 
รวม 2 18 9 27 13 
ป.1 1 12 7 19 19 
ป.2 1 5 7 12 12 
ป.3 1 7 4 11 11 
ป.4 1 4 7 11 11 
ป.5 1 5 4 9 9 
ป.6 1 6 10 16 16 
รวม 6 39 39 78 13 

รวมทั้งหมด 8 57 48 105 13 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

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

ภาษาไทย 12 1 5 7 3 7 35 44.87 
คณิตศาสตร์ 13 1 6 6 2 6 34 43.59 
วิทยาศาสตร์ 12 4 7 2 1 4 30 38.46 
สังคมศึกษา 13 12 8 10 8 7 58 74.36 
ประวัติศาสตร์ 13 2 10 3 - 3 31 39.74 
ศิลปะ ดนตรี 15 10 9 9 1 14 58 74.36 
การงานอาชีพ 14 8 4 10 4 10 50 64.10 
ภาษาต่างประเทศ(ภาอังกฤษ) 8 1 7 7 3 7 33 42.31 
สุขศึกษาพลศึกษา 16 12 6 10 4 13 61 78.21 
การงาน(เพ่ิมเติม) 14 7 10 11 5 16 63 80.77 
หน้าที่พลเมือง+ 
ต้านทุจริต(เพ่ิมเติม) 

16 12 10 11 7 15 71 91.03 

รวมจ านวน 157 61 89 94 40 109 560 59.83 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 93.46 72.53 71.00 66.81 67.49 68.50 

การอ่านรู้เรื่อง 80.00 74.60 72.90 71.55 77.51 72.81 

รวม 2 สมรรถนะ 86.73 73.57 71.95 69.18 70.00 70.66 
 
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 

จ านวนร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0.00 

การอ่านรู้เรื่อง 12 75.00 4 25.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 2 สมรรถนะ 14 87.50 2 12.50 0 0.00 0 0.00 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

    เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
รอ้ยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา2560– 2561 และรอ้ยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
 2560 

ปีการศึกษา 
 2561 

ผลต่าง 
2560-2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง 
2561-2562 

ด้านภาษา 49.04 58.33 +9.29   
ด้านค านวณ 29.04 57.85 +28.81   
ด้านเหตุผล 36.19 51.90 +15.71   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 38.09 56.03 +17.94   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.43 43.50 29.60 31.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
ปี 2560- 2561 

ปี 2562 ผลต่าง 
ปี 2561- 2562 

ภาษาไทย 43.28 59.40 +16.12 56.43 -2.97 
คณิตศาสตร์ 47.50 49.50 +  2.00 43.50 -6.00 
วิทยาศาสตร์ 42.25 40.65 -  1.60 29.60 -11.05 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 34.01 36.50 +  2.49 31.25 -5.25 

  
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 
 
 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 10 8 80.00 
คณิตศาสตร์ 10 4 40.00 
วิทยาศาสตร์ 10 - - 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

10 - - 
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายและภายนอกในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 2 2 19 12 12 11 8 16 
2. ห้องคอมฯ 2 2 19 12 12 11 8 16 
3. อบต.บ้านปูอม - - 19 12 12 11 8 16 
4. วัด - - 19 12 12 11 8 16 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

- - 19 12 - 11 - 16 

6. หนองรี - - 19 12 12 11 8 16 
7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย 

- - - - - 11 8 16 

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 451,512 
- เงินนอกงบประมาณ 181,340 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      932,852 

- หมายเหต ูเงินนอกงบประมาณ 
     - งบอาหารกลางวัน 424,000 บาท 
     - เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอมโครงการว่ายน้ า    38,480   บาท 
     - เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอมโครงการกระโดดเชือก 18,860 บาท    
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1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     √ 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น     √ 
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √  
มาตรฐานที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
   √  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

  √   

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที ่12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   √  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    86.72 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         √  รับรอง          ไม่รับรอง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น     √ 

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √  

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   √  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

  √   

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

   √  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    86.72 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          √ รับรอง           ไม่รับรอง 
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ส่วนที ่2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ภาพรวม  :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

1.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 85.18 ตามแบบบันทึกพัฒนาการ
เด็กนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2562 โดยแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.85 และระดับชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76.92 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่งเสริม           
ให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ด้วยรายการอาหารที่หลากหลาย เน้นอาหาร             
ที่มีส่วนประกอบของผัก มีผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ขนมไทยที่ไม่เน้นรสหวานจนเกินไป ทุกสัปดาห์             
ผ่านกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวัน ดื่มนม วันละ 1 ถุง ในตอนบ่ายหลังจากตื่นนอนของทุกวัน และมีนม
กล่องให้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน อีกท้ังเน้นให้เด็กได้เล่นและออกก าลังกาย โดยไม่เหนื่อยง่าย จากการจัดกิจกรรม
การเล่นเกมกลางแจ้ง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กปฐมวัย มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเด็กปฐมวัยมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวดี ส่งเสริมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กได้ปีนปุาย   
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จากตาข่ายส าหรับปีนเล่น เด็กได้โยกและไกวจากการเล่นชิงช้า ไม้กระดก เด็กได้ใช้มือหมุนจากการเล่นม้าหมุน 
เด็กได้ใช้มือห้อยโหนจากราวโหนขนาดเล็ก การลื่นสไลด์ เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อห้องเรียน การจัด
มุมประสบการณ์ มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมบ้าน มุมดนตรี มุมศิลปะ ให้เด็กได้เข้าเล่นตามมุมอย่าง
หลากหลายตามความต้องการ การแข่งขันกีฬาสี กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอนุบาล เช่น โยนบอลลงตะกร้า ขว้างลูกเทนนิส เตะบอลเข้าประตู แข่งฟุตบอล 7 คน เป็นต้น 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย            
โดยส่งเสริมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า-ห้องส้วม แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารในเวลาก่อนนอนกลางวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานอาหารที่มีสารปรุงรส สารปรุงแต่ง สาร
กรุบกรอบ มีการเปิดวิดีโอขั้นตอนการล้างมือและการสาธิตของครูในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ การล้างมือ 7 ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อนกลาง-ล้างมือก่อนทานอาหาร ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่
ขยายของโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้โรงเรียนยังได้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าเช็ดหน้า ที่นอนเป็นรายบุคคล และอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เพ่ือให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
อีกด้วย 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อ
และบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ระเบียนสะสม บันทึกน้ าหนัก บันทึกส่วนสูง บันทึกการ
ตรวจสุขภาพเด็ก บันทึกการดื่มนม รายงานผลการด าเนินโครงการกีฬาสีของโรงเรียนและกีฬากลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนพระแม่ย่า รายงานผลการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง  
         2) ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 96.29 ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
ปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2562 โดย
แยกเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.85 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 92.30 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยครู
ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยการ
นั่งสมาธิในชั้นเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง ก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมร่าเริง 
สดชื่น แจ่มใส สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมการจัดปะสบ
การณ์การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเด็กได้ลงมือทดสอบและปฏิบัติการ
ด้วยตนเองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการ
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สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติและกลิ่นของอาหารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและการท างาน
ร่วมกันของเด็ก กิจกรรมเล่านิทานให้เพ่ือนฟัง โดยมีอาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องในทุกวันช่วงกิจกรรมเคารพธงชาติ
เสร็จ ก่อนจัดกิจกรรมประจ าวัน การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทานประจ าหน่วยการเรียนรู้ การแสดง
บนเวทีงานโรงเรียนหรือในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น เช่น การ
ร า การร้องเพลง เต้นประกอบเพลง  
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้จักการ 
รอคอยตามล าดับ มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ 
การท าความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
แปลงเกษตรโรงเรียน วัดบ้านปูอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
บ้านปูอม สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย เป็นต้น 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และนาฏศิลป์เบื้องต้น  
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง เป็นต้น  

   มีกระบวนการส่งเสริมความประหยัด รู้จักออม ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ในด้านการ
ประหยัดอดออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชี
เรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ และ 
แผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการเรียนรู้ แฟูมสะสมผลงานเด็ก รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา บัญชีออมทรัพย์ 
 

กิจกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการออมทรัพย์วันละนิด เพ่ือ
ส่งเสริมความประหยัด รู้จักออม 
ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านการประหยัดอด
ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 14 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 13 คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน 27 คน 

1. เด็กปฐมวัย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 แสดงความสนใจ
ฝากออมทรัพย์ 
2. . เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการประหยัดของตนเอง 
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         3) ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 96.29 ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
ปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562 โดย
แยกเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.85 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 92.30 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง โดยครูด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการ
เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็น
การจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่
จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเข้าแถว
ตามล าดับก่อน-หลัง ระเบียบวินัยในการท างานเป็นกลุ่ม มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น  
              มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัด
กิจกรรมที่มกีารท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท า
ความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ แปลงเกษตร
โรงเรียน วัดบ้านปูอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
บ้านปูอม สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย เป็นต้น 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง โดยครูประจ าชั้นจัดประสบการณ์
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรม  โดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 4 
รายการ ทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์ เกี่ยวกับการเข้าแถว/เดินแถวตามล าดับก่อน-หลัง การแต่งกายสะอาด  
ถูกระเบียบ การพูดพูดไพเราะ มีหางเสียง ครับ/ค่ะ และการท าความเคารพ ไหว้ครูและผู้อ่ืน โดยไม่ต้องชี้น า 
ส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยน าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนและหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก กิจกรรม
ประดิษฐ์การ์ดวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู และวันส าคัญทางศาสนา  
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน พัฒนาการด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อ
และบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์และแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดบัปฐมวัย ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
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โครงการที่ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสังคม 

 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 14 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 13 คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน 27 คน 
 

1. เด็กปฐมวัย ชั้นอนบุาลปีที่ 2-3 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
3. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18         
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
         4) ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 88.89 ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก
นักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2562 โดยแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85.71และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.30 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย สามารถสนทนาโต้ตอบ  เล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ โดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 4 รายการ ทุกวัน ตลอดทั้ง
สัปดาห์ การแสดงละครและแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องนิทาน ท าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล าดับเรื่องราว 
การเรียงล าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาสื่อสารของตัวละคร ได้แก่ นิทานเรื่อง เต่ากับ
กระต่าย ลูกหมูสามตัว ราชสีห์กับหนู เป็นต้น กิจกรรมอ่านและท่องพยัญชนะไทย สระ พยัญชนะภาษาอังกฤษ 
A-Z และกิจวัตรปะจ าวัน หลังจากการเคารพธงชาติเสร็จ โดยในแต่ละวันจะมีตัวแทนนักเรียนออกมาชี้ค าและ 
เป็นคนน าอ่าน ท าให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการพูด การกล้าแสดง  
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ โดยน ากิจกรรมในหน่วยการ
เรียนรู้มาบูรณาการ ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้  สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ 
และจัดประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ครูได้จัดกิจกรรมคุกก้ิง เด็กได้เรียนรู้ชื่อของอาหาร
ส่วนประกอบของอาหาร อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และข้ันตอนวิธีการท าอาหาร เด็กได้มีส่วนร่วมในการปรุง
อาหาร เช่น ขนมบัวลอย ข้าวผัด เป็นต้น การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดย
เด็กได้ลงมือทดสอบและปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ 
เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติและกลิ่นของอาหารด้วยการ
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ใช้ประสาทสัมผัสและการท างานร่วมกันของเด็ก และจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ เด็กได้พัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการในการตกแต่งผลงานตามจินตนาการ 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน พัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ได้แก่             
บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
และแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 38 หน่วยการเรียนรู้รายงานผลการด าเนินงานตาม 
กิจกรรมคกุก้ิง  
    1.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย            
และรู้ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในชั้น
ต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  
2. โรงเรียนมีโครงการออมทรัพย์วันละนิด เพ่ือ
ส่งเสริมความประหยัด รู้จักออม ส่งผลให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการประหยัดอดออม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ให้เด็กมีโอกาสใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 
2. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ 
3.การพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 
      แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 
         ๑.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ 

๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างบุคลากรด้วยกันในการแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

๓.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การเคลื่อนไหว  การทรง
ตัว  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

๔.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์   จิตใจ เพ่ือให้เด็กรู้จักอดทน  รอคอย  ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ  ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 

๕.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ให้เด็กรู้จักประหยัด  พอเพียง  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การ
ไหว้  การยิม้ทักทาย   และมีสัมมาคาระกับผู้ใหญ่ 
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๖.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กอ่านและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย   มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ :ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
2.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 โดยโรงเรียนได้ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยทุกฝุาย 
มีส่วนเกี่ยวข้องและน าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบการจัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
   โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ระดับปฐมวัย ได้น าแนวคิดจากนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัด
ประสบการณ ์ครูผู้สอนมีความเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแต่ละนวัตกรรมจะมีจุดเด่นของตนเอง  แต่โดยภาพรวม
แล้วนวัตกรรมส่วนใหญ่จะยึดเด็กเป็นส าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคัญในแต่ละ
นวัตกรรม  
         2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวิชาเอก หรือ ตรงตามความถนัด                  
หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี มีการประเมินตนเองและการนิเทศ
ภายในอย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มีครูผู้สอนที่จบเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 คน  
ครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกการศึกษาปฐมวัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก จ านวน 2 คน 
         3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็น
รายบุคคล ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ที่ให้เด็กลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะต่างๆ จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน กล้าแสดงออก เป็นผู้น าและผู้ 
ตามท่ีด ีมีจิตอาสา ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่จัดประสบการณ์  
อย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
         4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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สถานศึกษากับครอบครัว จดักิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึง
และง่ายต่อการใช้งาน และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

แหล่งเรียนรู้ภายในส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้แก ่ภายในห้องเรียน จัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุม ดังนี้ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และ มุมวิทยาศาสตร์ 
ภายนอกห้องเรียน จัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม สวนหย่อม บ่อทราย ที่นั่งเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบต่างๆ ได้จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้เด็กท ากิจกรรมและเรียนรู้ที่สะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ดังนี้ ห้องสมุด แปลงเกษตรโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตร ี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้แก ่วัดบ้านปูอม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านปูอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านปูอม สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย         

5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์
ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูผู้สอนผลิตสื่อประกอบการจัด
ประสบการณ์และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อห้องเรียน โดยมีบันทึกการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน มีโทรทัศน์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพ่ือใช้สื่อจากช่องทางอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนมี
เครือข่ายจุด WIFI ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
         6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่  
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ 38 หน่วยการเรียนรู้
และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แฟูมข้อมูลครู ระเบียนบุคคลของครู แฟูมพัฒนางานของครู บันทึกการ
อบรม เกียรติบัตร วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของครู สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ ทะเบียนสื่อ สื่อ นวัตกรรม 
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เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟูมข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
    2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบอินเทอร์เน็ต
ที่เข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอม
ประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 

1. การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามของเด็กให้สวยงาม 
ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 
และใช้สื่อเทคโนโลยี มีเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 
4 ด้าน โดยเน้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับ
ปฐมวัย    
3. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ที่ตรงตามวิชาเอก 
หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
          

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

๑.  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามี
ทักษะในการจัดประสบการณ์  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวเด็ก 
 ๓.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนปาุย สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ :ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

3.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุง่เน้นความส าคัญของ
การพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น ลงมือท า 
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ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกท้ังมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ดังนี้ ด้านร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กได้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย   กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา เด็กมีความคิดรวบยอด  
รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการสื่อสาร และมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ได้แก่  

      - จัดกิจกรรมการในห้องเรียนในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ซึ่งเป็นรูปแบบ การจัดกิจกรรมที่
เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น ได้แก่ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ  
         2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และ การเรียนรู้
รายกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและเป็น
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดใีห้แก่เด็กอีกด้วย มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้ 
หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็กเรียนรู้นอก
ห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ แปลงเกษตรโรงเรียน วัดบ้านปูอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านปูอม สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย  
        3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส 
กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม ได้แก่ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนด้วยสีสันสดใส มีบอร์ดประจ าหน่วยการเรียนรู้ ปูายแสดงผลงานเด็ก มีสื่อการเรียนรู้ และเกมการศึกษา
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก  ครูใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่นท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เด็ก มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
         4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม              
และกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการ          
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูมีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน ามาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน
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พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ครูมีบันทึกสังเกตพฤติกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 
ด้าน จากนั้นครูน าผลการสังเกตพฤติกรรมจัดท านวัตกรรมมาแก้ปัญหา และจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 
เรื่องต่อห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  
        

 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย แผนการจัด
ประสบการณ ์38 หน่วยการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เครื่องมือประเมินพัฒนาการต่างๆ แฟูมข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล แฟูมสะสมผลงานเด็ก  
 
    3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. เดก็ปฐมวัยได้เรียนภาษาอังกฤษทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน คือทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษ จากครูชาวต่างชาติ 
2. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ไทย วิทยาศาสตร์ 
3. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลาย และให้บริการด้านสื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4.มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย 

1. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  
3.ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 
   แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 
         ๑. ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอน และการแก้ปัญหาพฤติกรรม
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นประจ าทุกวัน  

๒. ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 
 ๓. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง ๔  ด้าน  ไม่
มุง่เน้นการพัฒนาด้านใดเพียงด้านเดียว 
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 ๔. ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
สนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
 ๕. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม   
 ๖. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
โดยไม่ใช้แบบทดสอบ  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี   (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี   (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          ดี   (ระดับ 3) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน    ระดับคุณภาพ : ด ี
 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ “ สถานศึกษาน่าอยู่ 
ควบคู่คุณธรรม น าสู่มาตรฐาน ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยจัดกิจกรรม
ในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 37 กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ
กิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ  และกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ใน
ระดับดี ตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด   
 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณโดยจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาทุกวัน โดยก าหนดเป็นกิจกกรมหน้าเสาธง  เช่น  ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส่งเสริมผู้เรียน
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ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วย
โครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ  
ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ศูนย์เกษตรการเรียนรู้ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความ
ถนัดทางอาชีพและเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม 

จิตอาสา จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดเป็นกลุ่มสี เวรสีประชาธิปไตยเป็น

เวรท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการ

นักเรียน คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วย โครงการ

ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวัน

ส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ 

กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬาสีภายในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน กิจกรรม

การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือ 

แปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด้วยกิจกรรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด อบรม

ปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียน

ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกปุา ปลูกต้นไม้ ร่วมกับชุมชน 

การคัดแยกขยะ กิจกรรม 5R กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภท
ชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการ
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แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้ง
ที ่69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 
– ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  รางวัลระดับทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  
รางวัลระดับเงิน การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทอง
การแข่งขันท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง การประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
 

2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           60 80.24 สูงกว่าเปูาหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์แต่ละระดับชั้น ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

60 75.96 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

70 86.5 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายๆได้ 

50 69.76 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  50 88.72 สูงกว่าเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

60 80.21 สูงกว่าเปูาหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

60 76.41  สูงกว่าเปูาหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 
 

60 88.72 สูงกว่าเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 50 58.93 ตามเปูาหมาย 

          3.1 นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหา
อุปสรรคของการท างานได้ 

50 58.93 ตามเปูาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

55 86.00 สูงกว่าเปูาหมาย 

         4.1 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

50 86.00 สูงกว่าเปูาหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

60 86.00 สูงกว่าเปูาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60 58.09 ตามเปูาหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 44.87 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 43.59 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 38.46 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 74.36 ตามเปูาหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 74.36 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 78.21 สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 64.10 ตามเปูาหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  
         

50 46.31 ตามเปูาหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 100 100 ตามเปูาหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

100 100 ตามเปูาหมาย 

     6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

100 100 ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเปูาหมาย 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเปูาหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา คือ ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 80.77 ตามเปูาหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

80 98.15 สูงกว่าเปูาหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิตอาสา 

80 77.46 ตามเปูาหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

70 66.70 ตามเปูาหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100 100 ตามเปูาหมาย 

          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
ส าคัญ และท้องถิ่น 

100 100 ตามเปูาหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 

100 100 ตามเปูาหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

100 100 ตามเปูาหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  

90 90 ตามเปูาหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

100 100 ตามเปูาหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

100 100 ตามเปูาหมาย 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

100 100 ตามเปูาหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 92.58 ตามเปูาหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

90 94.32 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.2 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

90 86.05 ตามเปูาหมาย 

4.3 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

100 100 ตามเปูาหมาย 

4.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

100 100 ตามเปูาหมาย 

4.5 นักเรียนการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

70 82.52 สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเปูาหมาย 

 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงาน
แล้วเป็นไปตามเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

สูงกว่าเปูาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเปูาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเปูาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเปูาหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ตามเปูาหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามเปูาหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเปูาหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 
  

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน  7 ประเด็น
พิจารณา สูงกว่าเปูาหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไป
ตามเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
80.24  จากค่าเปูาหมายร้อยละ  60 ได้สูงกว่าเปูาหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนนักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น  นักเรียน
สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้  นักเรียนน าเสนอ
ผลงาน/รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามที่ครู
ก าหนด  โดยสังเกตได้จาก  แบบประเมินการอ่าน การเขียนของแต่ละระดับชั้น  แบบประเมินการพูดเล่าเรื่องจาก
การเขียนบันทึก  แบบประเมินการเขียนบันทึกรายบุคคล  แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม 
การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์แบบสรุป/รายงานการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน  ผลงาน ชิ้นงานของ
นักเรียน  ได้แก่  บันทึกการอ่าน  บันทึกเขียนตามค าบอก  สมุดเขียนสะกดค าของนักเรียน  ผลงานเขียน
สร้างสรรค์ของนักเรียน  เรียงความ  กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 

-  ผู้เรียนร้อยละ 75.96 มีความสามารถทางการอ่าน การเขียน จากผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่อง
เขียนคล่องทั้งห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562 (แบบรายงาน อข.1) ของแต่ละระดับชั้น  

- ผลประเมินการอ่านการเขียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ด้านการอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ93.46 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.39  ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 80.00 สูงกว่าปีการศึกษา  2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.72 รวมเฉลี่ย ๒ สมรรถนะ คะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ 86.73  สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 11.06 
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 -ผลการประเมินพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  Test ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปี2561 
ด้านภาษาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.33  สูงกว่าปีการศึกษา 2560  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.29 และสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ  5.15 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยร้อยละ 56.43 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 7.36 

- ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐ เรียนรู้ภาษาไทยวันละค าโดยให้นักเรียนพูดหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวันเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในทักษะภาษาไทย 

-ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละประโยคพูดหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน มีความรู้ความ
เข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษและสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 

 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  80.21  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  60  นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  ร้อยละ 76.41  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  60 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดี  ร้อยละ  85.72  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  60 ได ้
สูงกว่าเปูาหมายทุกประเด็น  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  ผลงานนักเรียนได้แก่  การเขียน 
Mind Map  กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
เป็นต้น   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  58.93  จากค่าเปูาหมายร้อยละ  
50 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ การสานฝาชี งานสานไม้ไผ่ 
เชือกกล้วย น้ ายาล้างจาน ยาหม่องน้ า 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  86.00   
จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ 55 สูงกว่าเปูาหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
ร้อยละ  86.00 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน อินเตอร์เน็ต 
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี ร้อยละ 86.00 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 60  ผลงาน 
เชิงประจักษ์  ได้แก่ 1. สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 2. แบบรายงาน
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านที่ 5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 3. แบบประเมินชิ้นงาน ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่ 1. รางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย  
2. รางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย เป็นต้น 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับผลการเรียน  
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3 ขึ้นไป ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 58.09 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ  60 ได้ตามเปูาหมายที่โรงเรียน
ตั้งไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจากการที่โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้ร่วมกันพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางเรียน  ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สูงกว่าระดับประเทศ  2 กลุ่มสาระ  
ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปี 2561 59.40 49.50 40.65 36.50 
ปี 2562 56.43 43.50 29.60 31.25 

+เพ่ิม/-ลด -2.97 -6.00 -11.05 -5.25 
ร้อยละที่เพิ่ม/ลด -5.00% -12.12% -27.18% -14.38% 

 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

 
 
 

จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ 3 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 58.01  

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปี (2560 – 2562) พบว่า ทุกกลุ่มสาระที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปลดลงจากปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ ในภาพรวมผลการเรียนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 แสดงให้เห็นถึงการมีพัฒนาการที่
สูงขึ้น 
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อาชีพ 

ภาษาต่างปร
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ผลรวมเฉลี่ย 

2560 67.54 50.26 68.69 45.11 94.01 82.98 89.88 42.77 67.66

2561 43.23 46.31 40.61 52.23 84.00 57.74 67.23 34.73 53.26

2562 44.87 43.59 38.46 74.36 78.21 74.36 64.10 46.15 58.01

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
   ปีการศึกษา 2560-2562 

2560 2561 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 69.39 83.58 64.18 70.18 61.38 79.20

สังคมศึกษา 73.53 82.25 74.09 81.27 79.75 75.00

ภาษาอังกฤษ 69.61 64.66 75.73 74.45 61.75 72.40

คณิตศาสตร์ 72.34 62.41 69.36 45.09 58.25 71.40

วิทยาศาสตร์ 70.63 68.41 71.82 63.55 58.50 66.50

สุขศึกษาฯ 77.45 77.66 72.36 75.45 65.00 86.90

ศิลปะ 75.08 70.66 77.36 73.00 65.50 86.30

การงานอาชีพ 76.50 72.33 69.64 81.09 74.38 77.50
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2562 
 
 

 
   
  
 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 56.43 43.50 29.60 31.25 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทีม่ีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า ระดับจังหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยท้ัง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน  (NT) ชั้ นประถมศึ กษาปีที่  3                                       
ปีการศึกษา 2562 (รอประกาศผล)   
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560-2562 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
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ภาษาไทย 8    43.28 10 59.40 10 56.43 +16.12 -2.97 

คณิตฯ 8 47.50 10 49.50 10 43.50 +2.00 -6.00 

วิทย์ฯ 8 42.25 10 40.65 10 29.60 -2.00 -11.05 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

8 34.06 10 36.50 10 31.25 +2.44 -5.25 

เฉลี่ยรวม  41.77  46.51  40.20 +4.74 -6.31 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนลดลง ต้องพัฒนา 

   ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 จากค่า
เปูาหมาย ร้อยละ 100 ผลการพัฒนาได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  ร้อยละ 100 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 พฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ นักเรียนสามารถฝึก
ปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน คือ กิจกรรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรมงานเกษตร กิจกรรม
งานประดิษฐ์ และกิจกรรมอาหารและโภชนาการ เป็นต้น  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ แบบประเมินผลงาน  แบบ
สังเกตการท างาน  แบบสัมภาษณ์  แบบส ารวจ  แบบประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทองการแข่งขันท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น 
 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.77  จากค่า
เปูาหมาย ร้อยละ  80 ตามเปูาหมายที่ก าหนด นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  
ร้อยละ  98.15 จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา   
ร้อยละ 77.46   จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  80  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่าเปูาหมาย   
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดบัโรงเรียน   
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 ปีการศึกษา 2560-2562 
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ร้อยละ  100 ตามเปูาหมายที่ก าหนดทุกตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี  
วันส าคัญ และท้องถิ่น  ร้อยละ  100 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 100   
จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ร้อยละ  100  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ 100  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ มีแบบรายงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งมกีิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประชาธปิไตยในสถานศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมกีฬานักเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานโครงการออมทรัพย์วันละนิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบบ
รายงานโครงการนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  แบบบันทึก
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  แบบบันทึกร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น  ผลรางวัล
สนับสนุน  ได้แก่  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑- 
ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑- ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น 

 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่า
เปูาหมาย  ร้อยละ  100 ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง  ร้อยละ  100  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  100 ได้ตามเปูาหมายตามประเด็น
พิจารณา ผลเชิงประจักษ์ ได้แก่จ านวนนักเรียนทะเลาะวิวาทไม่มี ในงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน    
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  92.58  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  
90 ได้ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ 94.32  จากค่าเปูาหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ   

ร้อยละ 86.05 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 90 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ร้อยละ 100 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 100 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 
นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี  ร้อยละ  
82.52 จากค่าเปูาหมาย ร้อยละ 70 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่ แบบประเมินน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทาง
ร่างกายของนักเรียน  แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน แบบประเมินสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข  แบบบันทึกและสรุปผลนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  แบบรายงานผล
การประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน บันทึกการดื่มนม กิจกรรมกีฬาสี เกียรติบัตรการเรียนรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดคร ูD.A.R.E  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 
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ผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้ง
ที ่69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 
– ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  รางวัลระดับทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  เป็นต้น 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเยี่ยม 66.66 9.10 27.27 37.50

ดีมาก 16.66 36.36 54.55 60.00

ด ี 100.00 16.66 36.36 18.18 40.00

พอใช้ 18.18 50

ปรับปรุง 12.5 0
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ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเยี่ยม 0.00 58.33 0.00 18.18 37.50 0.00

ดีมาก 31.57 41.66 45.45 54.55 0.00 40.00

ดี 47.36 0.00 45.45 27.27 25.00 30.00

พอใช้ 5.26 0.00 9.10 0.00 37.50 0.00

ปรับปรุง 15.79 0 0 0 0 0
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70 ด้านความสามารถในการคิดค านวณ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเยี่ยม 0.00 33.33 18.18 0.00 0.00 0.00

ดีมาก 5.26 33.33 27.27 45.45 0.00 10.00

ดี 31.58 33.33 9.10 36.37 25.00 40.00

พอใช้ 52.63 0.00 36.36 18.18 50.00 40.00

ปรับปรุง 10.53 0 9.1 0 25.00 10.00
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเยี่ยม 31.58 41.66 9.10 63.64 0.00 0.00

ดีทาก 21.05 58.33 45.45 27.27 0.00 40.00

ด ี 31.58 0.00 36.37 9.08 50.00 30.00

พอใช้ 15.79 0.00 9.10 0.00 37.50 20.00

ปรับปรุง 0 0 0 0 12.5 10
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ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน    
 คิดวิเคราะห์และเขียน                                                   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

 
จากผลการประเมินด้านสมรรถนะของผู้เรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 
ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน    
ในระดับดีข้ึนไป เกินค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้      
คือร้อยละ 70  

 
 

 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเยี่ยม 0.00 50.00 36.36 45.45 37.50 0.00

ดีมาก 10.53 25.00 54.54 18.18 0.00 30.00

ด ี 57.89 25.00 9.10 27.27 50.00 30.00

พอใช้ 21.05 0.00 0.00 0.00 12.50 30.00

ปรับปรุง 10.53 0 0 0 0.00 10.00

0
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52.63 

8.33 9.09 

33.34 

70 

2.10 

91.66 

63.64 

30. 

1.05 

45.45 

27.27 22.22 
15.79 

9.1 

0

20

40

60

80

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

8.33 

81.82 70 

100 
91.66 

18.18 30 

0

50

100

150

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

88.89 

11.11 

63.64 

36.36 

75 100 70 

25 

1

10

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์กรมอนามัย 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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ศึกษาต่อ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 

25602 25612 2562 

ผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถนะทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562 ปรากฏผลการประเมินนักเรียนผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 94.32 ขึ้นไป ซึ่งตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ที่ร้อยละ 90  

นอกจากนีน้ักเรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้น าด้านวิชาการ  มีผลงานใน
กลุ่มวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลายและได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ มี
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมด้านดนตรีได้รับรางวัลในระดับชาติ นอกจากนี้นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าเสนอผลงานในเวทีแสดงศักยภาพของโรงเรียน   ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นมาตรฐานสากล  และมีผลประเมินด้านสมรรถนะส าคัญอยู่ในระดับดี เกินร้อย
ละ 70 

 

แผนภูมิแสดงความพร้อมในการศึกษาต่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ เปรียบเทียบ ปี
การศึกษา 2560 – 2562 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ รัอยละ 100 ทุกปี 

3. จุดเด่น 
 -  ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มี 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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4. จุดควรพัฒนา 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม  
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่ โครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร  

โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาระบบสารสนเทศ  โครงการเพ่ิ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ใช้กระบวนการ PDCA หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนิเทศ 
 ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษาภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึด
หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดี  
 

          โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน 
ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเปูาหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human 
Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน 
(Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  

2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ และ 
ทักษะกีฬา – กรีฑา  
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โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัด
อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเอง แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เ รียนรู้และสามารถสานต่อ
ภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผล
ปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ไดจ้ัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ  3  หลัง มีหอประชุม ที่มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆมากมายให้นักเรียน
ได้พักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้
ภายใน  ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์    
สนามกีฬา  ศูนย์การเรียนรู้เกษตร แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปูอม วัดบ้านปูอม วัดบึงภูเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปูอม  
สนามบินสุโขทัย 

 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e – budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e -GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล 
และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดี 

 
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 

2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเปูาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ตามเปูาหมาย ระดับดี 

โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรั ฐบาลและแผนการ
ศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเปูาหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละ
ประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
บ้านปูอมประชานุกูล มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 12 โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเปูาหมายของโครงการ/
กิจกรรมทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกโครงการ  
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ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ใช้กระบวนการ PDCA 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนิเทศ ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษาภายใตว้งจร
คุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน
บ้านปูอมประชานุกูล ที่ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนที่เก่ียวข้อง
ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ดังปรากฏในแผนภาพ   ซึ่งพบว่าตามค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 

 

              

 

 

 

 

แผนภาพเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
ที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล ปีการศึกษา 2562 

 
 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (งบเรียนฟรี 15  ปี)  
โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
กระบวนการเรียนรู้ ท าให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้  
นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  เป็นจ านวนมากมาย สรุปได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
3. โรงเรียนประชารัฐ 
4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 

– ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 

1.นโยบาย
และการ
บริหาร 

2.บริหาร
วิชาการ 

3.บริหารงาน
บุคคล 

4.บริหาร
งบประมาณ 

5.บริหารงาน
ทั่วไป 

นักเรียน 92.86 90.00 88.57 92.86 97.14

ผู้ปกครอง 94.29 92.86 92.86 94.29 97.14

ครูและบุคลากร 90.00 80.00 80.00 90.00 90.00
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5. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – 
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศกึษา 2562   

6. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  

7. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 
– ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562   

8. นักเรียนได้รับรางวัลระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  

9. นักเรียนได้รับรางวัลระดับทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  

10.  นักเรียนได้รับรางวัลระดับเงิน การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562   

11. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทองการแข่งขันท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562  

12. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับดี  ผลการ 
ประเมินตามเปูาหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ  จัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในโครงการคูปองครู  เป็นต้น  โรงเรียนให้การ
ส่งเสริม  และสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนา
ดังแสดงในแผนภาพมีการก าหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดใน
ตารางการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ ภาคเรียน การท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่
สูงขึ้น  โดยในปัจจุบัน มีครูที่มีวิทยฐานะท้ังสิ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ดังปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้จากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2562 พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่น 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไปสู่
คุณภาพผู้เรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี/หลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายงานการเข้ารับการพัฒนา/สื่อ อุปกรณ์ DLTV/ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/บันทึกการ นิเทศภายใน/รายงานการประชุมผู้ปกครอง/บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/
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สรุปรายงานการ ทัศนศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ สรุปรายงานการจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้
ภายนอกชั้นเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผลการเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา 

ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่   ครูได้รับรางวัลครดูีศรีคีรีมาศ, รางวัลครูผู้ควบคุมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนระดับชาติ  , รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  เป็นต้น 
 

ด้านการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 

จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนภาพ ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดย
โรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก  
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 
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แผนภาพ ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2560-2562 
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม  มีหอประชุม
ที่สะดวกต่อการใช้งาน  มีอาคารเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ยังไม่เป็นรูปธรรม  และขาดความ
ต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พบว่า โรงเรียนมีการบริหาร 

จัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล   ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) กรมธรรม์ประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการ
เรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามการสอนแบบ
บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ  
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การสร้างสื่อการเรียนการสอน  
และการวิจัยในชั้นเรียน   

ส่งเสริม ให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการเรียนรู้  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย  การใช้ 
ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้ครปูระจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive  
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Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย การหมั่นให้
ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่า การ
ตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและ
สื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อย
ที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย 
มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูดอย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้าง
การจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint)  ใช้วิธีการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  

2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

60 71.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

60 71.43 สูงกว่าเปูาหมาย 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
 Learning 

60 71.43 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 80 80.95 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ต่อการเรียนรู้ 
1. คร ูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 70 71.43 ตามเปูาหมาย 
2. ครู ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้      80 85.71 สูงกว่าเปูาหมาย 
3. คร ูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80 85.71 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 100 สูงกว่าเปูาหมาย 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 85.71 สูงตามเป้าหมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 85.71 สูงกว่าเปูาหมาย  

2. คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเปูาหมายของการเรียนรู้ 

70 85.71 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สูงกว่าเปูาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเปูาหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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  1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครผูู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับผู้บริหาร  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จาก

แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     

1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา 2562 ระดับดีมากร้อยละ 71.43  

1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ 
ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้  
ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริง  
ในห้องเรียน 
          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       2.1 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีการด าเนินจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
       2.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้   
           - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance Learning Television : DLTV)  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูไม่มีความช านาญและสื่ออุปกรณ่ไม่เพียงพอ  

- ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดการ 

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ระดับดีร้อยละ 85.71   
2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 

ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
- แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องตนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ 

ห้องพยาบาล    ห้องคอมพิวเตอร์    สนามกีฬา  ศูนย์การเรียนรู้เกษตร 
          - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นท่ีส าคัญได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านปูอม วัดบ้านปูอม วัดบึงภูเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปูอม  สนามบินสุโขทัย 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอ่ืน ๆ และบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

- ผลจากการนิเทศการสอน ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ 

ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ปีการศึกษา 2562 ระดับดีร้อยละ 85.71 

- ผลจากการนิเทศการสอน ครู ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ปีการศึกษา 2562 ระดับดี ร้อยละ 71.43 
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 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการ
จัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึง
การด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      4.1ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผล
การประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน  

 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ 

ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับดีร้อยละ 85.71   
12.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ 

วิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม ( SDQ) 
แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

          ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการ 

เรียนรู้  ปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 85.71   

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     5.1 โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูลมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการ 

นิเทศจากผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง  ผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี  ร้อยละ 85.71   
5.2 ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  

ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีร้อยละ 57.14  

5.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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วิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษา ตปท. สงัคมศึกษา สขุศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพฯ 

รวม 

แผนฯ 1 2 3 1 1 1 1 1 11

สือฯ 1 2 3 1 1 1 1 1 11

วิจยั 1 2 3 1 1 1 1 1 11
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แผนภูมิแสดงจ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ 
 และวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล บันทึกหลังสอน เครือ่งมือวัดประเมินผล หน่วยการเรียนรู้
เอกสาร หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา หลักฐานการวัดและ
ประเมินผล เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชาที่สอน หลักฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เอกสาร หลักฐานการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เอกสาร 
หลักฐานการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน การจัด
บรรยากาศในห้องเรียน ปูายนิทรรศการ ปูายนิเทศ ปูายแสดงผลงาน เอกสารประจ าชั้นเรียน ธุรการชั้นเรียน
เอกสารการซ่อมเสริมผู้เรียน รายงานชุมชนแห่ง การเรียนรู้ PLC ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน โครงการ กิจกรรม
แก้ปัญหาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รายงานการพัฒนาตนเอง เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ
คร ูเอกสาร หลักฐานการน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รายงานการด าเนินงาน รายบุคคล รายงานการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

3. จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และบูรณาการ 
2. ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ    

การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
4. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 

น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่โรงเรียน 

ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
2.   ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  

การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  สมรรถนะ
ส าคัญ 5 ด้าน รวมทั้งค่านิยม 3 ประการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 

3.  ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, ฯลฯ 

     5.แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดี ดี ดี 
๑.๑ นักเรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้   

85 85.18 ตามเปูาหมาย 

๑.๒ นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

85 96.29 สูงกว่าเปูาหมาย 

๑.๓ นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม   

85 96.29 สูงกว่าเปูาหมาย 

๑.๔ นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ 
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

85 88.89 สูงกว่าเปูาหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี ดี 
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 
 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี ดี ดี 
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข   

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

 
จากตาราง  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี  

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเปูาหมาย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 

จุดเด่น 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย และรู้ผิด

ชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป มีทักษะ
พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  

- โรงเรียนมีโครงการออมทรัพย์วันละนิด เพ่ือส่งเสริมความประหยัด รู้จักออม ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในด้านการประหยัดอดออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- เด็กปฐมวัยได้เรียนภาษาอังกฤษทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน คือทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ จากครูชาวต่างชาติ 
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- ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ไทย วิทยาศาสตร์ 

- มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย และให้บริการด้านสื่อ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
 

จุดควรพัฒนา 
 - ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ให้เด็กมีโอกาสในการใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

- จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
- การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามของเด็กให้สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย 

 - ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพ่ือรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ ์
และใช้สื่อเทคโนโลยี มีเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
โดยเน้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับปฐมวัย    

- จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ที่ตรงตามวิชาเอก หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

- ครูควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
เป็นประจ าทุกเดือน 

- น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ 

- .สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างบุคลากรด้วยกันในการแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

- ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การเคลื่อนไหว  การทรงตัว  
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

- ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ เพ่ือให้เด็กรู้จักอดทน  รอคอย  ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ  ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 

- ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ให้เด็กรู้จักประหยัด  พอเพียง  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น   
การไหว้  การยิ้มทักทาย   และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
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- ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กอ่านและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ 

-  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามี
ทักษะในการจัดประสบการณ์  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวเด็ก 
 - สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 - ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอน และการแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นประจ าทุกวัน  

- ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 
 - ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง ๔  ด้าน  ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดเพียงด้านเดียว 
 - ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
 - ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม   
 - ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดย
ไม่ใช้แบบทดสอบ  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ดี ดี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน          ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ  

60 80.24 สูงกว่าเปูาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

60 80.21 สูงกว่าเปูาหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  50 58.93 สูงกว่าเปูาหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  55 86.00 สูงกว่าเปูาหมาย 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  60 58.00 ตามเปูาหมาย 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  100 100 ตามเปูาหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็น
พิจารณา  

ด ี
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  80 80.77 ตามเปูาหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  100 100 ตามเปูาหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  100 100 ตามเปูาหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  90 90.58 ตามเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี ดี ดี 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จไว้  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 
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2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี ดี ตามเปูาหมาย 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ  

ดี ดี ดี 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

60 71.43 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  80 80.95 ตามเปูาหมาย 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  80 100 สูงกว่าเปูาหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

75 85.71 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

90 100 สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 

 
จากตาราง  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 14 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เปูาหมาย จ านวน 7 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเปูาหมาย เป็น
ส่วนใหญ่ 

 

จุดเด่น 
- ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑ์  ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ 
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บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

- โรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  มีที่ พักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม  มี
หอประชุมที่สะดวกต่อการใช้งาน  มีอาคารเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และบูรณาการ 

- ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ    
การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   

- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
- ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 

น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนา 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม 
 -  กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล ยังไม่เป็นรูปธรรม  และ
ขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

- ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  สมรรถนะ
ส าคัญ 5 ด้าน รวมทั้งค่านิยม 3 ประการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 

- ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, ฯลฯ 
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แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
8) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 

ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

10) โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
11) โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
12) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   
13) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
14) โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
15) โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
16) โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรยีนบ้านป้อมประชานุกูล 68 

 

ส่วนที ่4 
ภาคผนวก 

 
- หลักฐานการทดสอบระดับชาติ  
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล 

ปีการศึกษา 2562 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
- ค าสั่งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียนบ้านปูอมประชานุกูล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปูอม
ประชานุกูล 
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