
 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

                           
                                                                   ( นายสุภัค   พวงขจร ) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

เร่ือง                  หน้ำ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร        ๒ 
1.3 ข้อมูลนักเรียน         ๓ 
1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๓ 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๔ 
1.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     ๕ 
1.7 งบประมาณ          ๕ 
๑.๘ ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย     ๖ 
๑.๘ ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๗ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
2.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน      ๑๒ - ๒๑ 
     ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ( 3 มาตรฐาน ) 
2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน               ๒๒ - ๓๓       
     ของ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 3 มาตรฐาน ) 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
๓.๑ บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๓.๒ หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
3.๔ ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
      ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ        

สถานศึกษา 
3.๕ ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ        

สถำนศึกษำ 
๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ/ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

   ชื่อโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ที่อยู่  หมู่ 3 ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย  64170   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
   โทรศัพท์..........-..........       โทรสาร................-.................... Website……………………-…………………… 
   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายสุภัค  พวงขจร  วุฒิการศึกษา ปร.ด. สาขา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี 5 เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

          โรงเรียนนี้มีที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 40 วา ยาว 60 วา   
นายส าอางค์  ไผ่เรือง และ  นายกลุ่น  ตูมหอม  อุทิศให้คนละ  3  ไร่  

 โรงเรียนได้เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เมื่อ วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2509 

 ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

      สภำพชุมชนโดยรวม 
  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสมัครสมานสามัคคี ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี แต่มี

สภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน  มีผู้ปกครองนักเรียนต้องไปประกอบอาชีพที่อ่ืน
ท าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย เขตบริการของโรงเรียน มีดังนี้ หมู่ที่ 3   และหมู่ที่ 6  ต าบลหนองตูม 
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  มีประชากร ประมาณ   3,000 คน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา-ท าไร่   
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณ ี/ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง  มีสถานีอนามัยต าบลหนองตูมตั้งอยู่ใกล้
ประมาณ 3.5  กิโลเมตร  ห่างจากวัดประมาณ   3  กิโลเมตร 
            ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบอาชีพ  ท านา - ท าไร่  ร้อยละ 90   นับ
ถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100  ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัวต่อปี    20,000   บาท    จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว     4    คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิกำร 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา256๒ 1 9 - 1 1 ๒ 
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ ปวช. ปวส. ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ปีการศึกษา 256๒ 1 - - ๑๐ ๒ 1 

3) วิทยฐำนะ 
วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ1 ครู คศ. 2 ครู คศ.3 ครู คศ. 4 ครู คศ.5 

ปีการศึกษา 256๒ 1 ๑ - ๘ - - 

4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ  ชั่วโมง/สัปดำห์ 
1. บริหารการศึกษา 2 2๒ 
2. คณิตศาสตร์ - - 
3. วิทยาศาสตร์ 1 2๒ 
4. ชีววิทยา 2 2๒ 
5. ภาษาอังกฤษ ๑ 2๒ 
6. ประถมศึกษา 1 2๒ 
7. หลักสูตรและการสอน 1 2๒ 
8. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 1 - 
9. ศิลปะ 1 2๒ 
๑๐.ปฐมวัย ๑ ๓๐ 

รวม 10  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  256๒  รวม  1๖๐ คน 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ.๒ 1 12 ๑๑ 2๓ 
อ.๓ 1 1๒ ๗ 1๙ 
รวม 2 2๔ 1๘ ๔๒ 
ป.1 1 1๒ ๕ 1๗ 
ป.2 1 ๑๐ ๘ 1๘ 
ป.3 1 ๙ ๑๑ 20 
ป.4 1 1๑ ๑๐ ๒๑ 
ป.5 1 1๔ ๗ 2๑ 
ป.6 1 1๐ 1๑ 2๑ 
รวม 6 66 5๒ 1๑๘ 

รวมทั้งหมด 8 ๙๐ 68 1๖๐ 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๒ 

วิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย ๑๔ ๑๔ ๑๐ ๗ ๘ ๙ ๖๒ ๕๒.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๔ ๑๓ ๗ ๑๔ ๑๑ ๗ ๖๖ ๕๕.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔ ๑๓ ๗ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๗๓ ๖๑.๘๖ 
สังคมศึกษา ๑๖ ๑๓ ๑๙ ๓ ๑๔ ๑๗ ๘๒ ๖๙.๔๙ 
ประวัติศาสตร์ ๑๕ ๑๕ ๑๘ ๗ ๑๑ ๑๘ ๘๔ ๗๑.๑๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๑๒ ๒๑ ๑๐๕ ๘๘.๙๘ 
ศิลปะ ดนตรี ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๑๓ ๑๘ ๙๙ ๘๓.๘๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๖ ๑๖ ๑๘ ๑๐ ๑๔ ๒๑ ๙๕ ๘๐.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๔ ๑๒ ๑๑ ๙ ๑๒ ๙ ๖๗ ๕๖.๗๗ 
หน้าที่พลเมือง ๑๒ ๑๖ ๑๘ ๑๗ ๑๑ ๑๗ ๙๑ ๗๗.๑๑ 

เฉลี่ย ๑๔.๖๐ ๑๔.๕๐ 1๔.๕๐ ๑๒.๐๐ 11.56 ๑๔.๙๐   
ร้อยละ ๘๕.8๘ ๘๐.๕๕ ๗๖.๓๑ 5๗.๑๔ 52.53 ๗๐.๙๕   

 

 

 
 
 
 
1.5 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 



 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 256๒ 
ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๘๑.๒๑ ๔๖.๐๐ ๖๓.๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 256๒ 
แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ ำนวน  ( คน ) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ( คน ) คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน( คน ) คิดเป็นร้อยละ 

๑๕ ๙๓.๗๕ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๑๕ ๙๓.๗๕ 

      จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินและน ำมำคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง  1๖  คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง      1๖  คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ  1๖  คน  

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน ( O– NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๘๙ ๒๙.๗๕ ๔๐.๗๙ ๒๙.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๔๘.๖๑ ๓๓.๖๙ ๓๔.๕๔ ๓๑.๗๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 256๑ – 256๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2561 ปี 256๒ ผลต่ำง 
ภาษาไทย 56.81 ๕๐.๘๙ - ๕.๙๒ 
คณิตศาสตร์ 34.06 ๒๙.๗๕ - ๔.๓๑ 
วิทยาศาสตร์ 38.84 ๔๐.๗๙ + ๑.๙๕ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 36.41 ๒๙.๗๕ - ๖.๖๖ 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ256๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รำยวิชำ จ ำนวนเต็มของนักเรียน จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ50ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย ๒๑ ๙ ๔๒.๘๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๑ ๒ ๙.๕๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๑ ๔ ๑๙.๐๔ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๒๑ ๒ ๙.๕๒ 

 

1.6  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒ 



 

      จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
3. ห้องอัจฉริยะ 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
4. สวนครัว 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
5. สวนหย่อม 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
6. สนามเด็กเล่น 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
7. ห้องวิทยาศาสตร ์ 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
8. ห้องพยาบาล 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
9. ห้องดนตร ี 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
10. ห้องครัว 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. พิพิธภัณฑ์รามค าแหง - - - - - - - - 
2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตูม - - - - - ๒๑ ๒๑ - 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
5. วัดหนองตูม 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
6. โรงเรียนหนองตูมวิทยา - - - - - - - ๒๑ 
๗. วัดพิพัฒมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม 2๓ ๑๙ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
7. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย - - - - - ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
8. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - - - - - - - - 
9. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบ้านเพ - - - - - - - - 
10. เรือหลวงจักรีนฤเบศร - - - - - - - - 
11. เขาชีจรรย์ - - - - - - - - 
12. หาดแม่ร าพึง - - - - - - - - 
13. หาดบางแสน - - - - - - - - 
14. ตลาดน้ า 4 ภาค - - - - - - - - 

1.7. ข้อมูลงบประมำณ   
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 
- เงินงบประมาณ ๕๘๕,๐๙๔ 
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      ๕๘๕,๐๙๔ 

 

 

1.8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 



 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มำก 

มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มำตรฐำนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มำตรฐำนที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ      

มำตรฐำนที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด      

มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา      

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                             

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา      

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    90.75 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

     

มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มำตรฐำนที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มำตรฐำนที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

มำตรฐำนที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มำตรฐำนที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มำตรฐำนที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

มำตรฐำนที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    86.40 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 



 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  มีเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 
๒ และ ๓ รวม ๔๒ คน ครูผู้สอน ๒ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กปฐมวัย จ านวน 
๔๒ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  ๓๗  คน มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ จ านวน  ๔  คน และน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  
จ านวน ๑ คน โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๙๕.๒๔  มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สมวัย 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจเด็กปฐมวัย  ส่งผลให้เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ร้อยละ ๙๕.๒๔ มีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จาก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)       
ร้อยละ ๙๕.๒๔ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างสมวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
เกาะนอก(ประชานุเคราะห์) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ ดูภาพนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองดูภาพได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัยส่งผลให้
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ร้อยละ ๙๐.๔๘   พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างสมวัย 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน      
และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ( ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ) 
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)    
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ( ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ) 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูอัตราจ้างที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูประจ าการที่ผ่านการอบรมทางด้าน



 

การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีครูที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้มี
การพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครู
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)   มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านเกาะนอก 
(ประชานุเคราะห์) มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ด้านการจัดการ จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ    
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้าน ให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกาย
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสมวัย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบสมวัย 



 

ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่สมวัย 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้  
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมวัย  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุ
เคราะห์) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  
เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย  ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น     
และปฏิบัติอย่างมีความสุข    

การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุ
เคราะห์) ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกัน 
ในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีห้องเรียน
ที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางเหมาะสม   มีมุมเสริมประสบการณ์  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
เกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีกระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมหลักประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือน า
ผลการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กต่อไป จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัยและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ใช้การประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปข้อมูลในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทั้ง ๔  ด้านสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก 
๑. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอมีการ
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการ
อยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตูมในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาท
ในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่าง รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน   
มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ 



 

ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
ทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กได้แสดงออกตามความสามารถและมีพัฒนาการท่ีสมวัย  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการ
จัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ มีมุมหนังสือที่มีหนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอต่อจ านวนเด็กมีกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี   การฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย   

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

-  รำยงำน สรุป โครงกำร/กิจกรรม 
-  แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๕.๒๔ 
- แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๕.๒๔ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการ
รับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง 
แจ่มใส  

-  แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ได้ร้อยละ ๙๗.๖๒  สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 
ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

-  แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒    

๓.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา อยู่ในระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 90 มีร่างกายเติบโต
ตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

๒. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย  ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาเด็กให้มีทักษะ

๑. การพัฒนาเด็กให้กล้าแสดงออก การ
อธิบายความต่อหน้าสาธารณะ 

๒. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่างๆในระดับปฐมวัยให้ยั่งยืนไปสู่
ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน ( ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม ) 
1) แผนงานส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กต่อหน้าสาธารณชน 
2) แผนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษาที่เชื่อมต่อและยั่งยืน 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

๒.๑  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
          การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่
มุ่งพัฒนาเด็กท้ัง ๔ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข   ในการเรียนรู้    
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยให้มีการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์และอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของ
ใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสม สะอาด  ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ 
และมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนามเครื่องเล่นน้ า 
เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจ าการทีผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มากกว่า ๑๐ ปี และมีครูอัตราจ้างที่
จบตรงสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย
ของเด็ก  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  มีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้



 

ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   ๒.๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ( ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ) 
-  รายงานการเข้าร่วมอบรม การพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน   
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๓. มีครูที่เพียงต่อชั้นเรียน ตรงสาขาวิชาเอกและ
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

         1. จัดครูสอนแทนเมื่อครูผู้สอนปฏิบัติงานพิเศษที่
ได้รับมอบหมาย 
         2. สนามเด็กเล่น ไม่ควรอยู่ในจุดเสี่ยงที่อาจ  
            ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 
 ๑.) แผนงานส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถานบันการผลิตครูเพ่ือแก้ปัญหาไม่มี

ครูสอนแทนเมื่อครูผู้สอนปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.) โครงการพี่รักษ์น้อง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง เพ่ือให้พ่ีมีส่วนในการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ให้กบัน้อง 
 
 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของพัฒนาการ ในทุกๆด้าน  
ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ



 

ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วน  
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสมวัย  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ    
ด้านสังคม  เดก็ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะ 
ต่อผู้ใหญ่สมวัย  ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนผ่าน
การเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     
ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส  กว้างขวางเหมาะสม   มีมุมเสริมประสบการณ์  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์  ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์      
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อน าผลการประเมินไปส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียน  มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 -  มุมประสบการณ์ 
 -  แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์    

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูจัดจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบที ่4 ด้าน 
2. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วย

-  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เชื่อมต่อเนื่องระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เครื่องมือที่หลากหลาย 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

- โครงการสานฝันระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กอย่างต่อเนื่องสมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  
๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ๓  มากกว่าร้อยละ ๙๐  
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้มีครูครบชั้น มีครูตรงสาขาวิชาเอกและมีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      -   หลักสูตรปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      -   แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  จ านวน ๔๐ หน่วย  
      -   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
      -   แบบสรุปผลการประเมินเด็กปฐมวัย  



 

      -   รูปภาพการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
       -  แบบบันทึกการอบรม การพัฒนาของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. เด็กมีพัฒนาการสมดุลสมวัย 
2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
3. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วย

เครื่องมือที่หลากหลาย 
5. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย  ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาเด็กให้
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

6. มีครูครบชั้น ตรงสาขาวิชาเอกและได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ 

1. การพัฒนาเด็กให้กล้าแสดงออก การอธิบาย
ความต่อหน้าสาธารณะ 

2. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆใน
ระดับปฐมวัยให้ยั่งยืนไปสู่ระดับประถมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. จัดครูสอนแทนเมื่อครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

      4.  สนามเด็กเล่น ไม่ควรอยู่ในจุดเสี่ยงที่อาจ  
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 

5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เชื่อมต่อระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑.) แผนงานส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กต่อหน้าสาธารณชน 
๒.) แผนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษาที่เชื่อมต่อและยั่งยืน 
๓.) แผนงานส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถานบันการผลิตครู 
๔.) โครงการพี่รักษ์น้อง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง เพ่ือให้พ่ีมีส่วนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับ

น้อง 
๕.) โครงการสานฝันระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กให้มีความเชื่อมต่อระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างสมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีงบหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็กปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
-บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจเด็กปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมเด็กปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเด็กปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

๕. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย 

-ป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย 
-โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

มำตรฐำนที ่๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน 

-โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ปี ๒๕๖๑ 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 



 

สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
 

๒. จัดครูให้ตรงสาขาวิชาเอก - กิจกรรมโรงเรียนจัดหาครูผู้สอนวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยและครูผู้มีประสบการณ์
ทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

-บันทึกการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย 
- เกียรติบัตร วุฒิบัตร วุฒิทางการศึกษา 

 
มำตรฐำนที ่๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านของเด็กปฐมวัย 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
 

๒. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเด็กต่อไป 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔
ด้านของเด็กปฐมวัย 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1๑๘  คน  ครูผู้สอน 9 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดี  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด
เป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา       
เต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  จ านวน 1๑๘ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๐๖ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล       
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  กิจกรรมการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 9๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ ๘๐ ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย   
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) จึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่าง



 

มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ  ในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล     มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน        อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จดัการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแยง้กับผูอ้ื่น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษา  
ที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการ    
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์)  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด
ชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
ปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน    และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ



 

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
          ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียน    
มีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้    ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้      ครูทุกคนท างานวิจัย  
ในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1  เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการ  ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง 
มีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ
วิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน  ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภำพ ดี 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม     
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์) จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดและมีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาการ
อ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการ 4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน 
5) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    กิจกรรม
พิชิต NT  กิจกรรมพิชิต O - NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมคลินิก
นักเรียนเรียนร่วม กิจกรรมสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 
 
 



 

 
 
 
 
 
3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนา
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนกีฬา
ระดับจังหวัดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการต่างๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ี
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     



 

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 
 9) พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียน เพ่ือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาระดับจังหวัด ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ   ดี 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษา   
ที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์)   
    2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ   
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา

- โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการ มี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
- มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 
 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 
2)  กิจกรรมส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
3)  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ  ดี 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน   ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผล  ที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ     ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง    

2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครู  



 

มีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house เพ่ือน าเสนอผลงานของครูและนักเรียนกับผู้ปกครอง
นักเรียน 

 
 
 
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) กิจกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และพัฒนาระบบสารสนเทศ  
4) กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) กิจกรรมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 

 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม 
1. ระดับคุณภำพ ดี 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมิน
ตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๙๔.๐๖ มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษา ( NT และ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา จากโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน
ท า ให้นักเรียนมีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง นักเรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้
งาน และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบชั้นครูจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและ
ปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาจากการไปศึกษาอบรม และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้  สื่อการเรียน



 

การสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือ 
ในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์, กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมอบรมศึกษาดูงานและพัฒนาผลงานทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณให้กับ

นักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
     
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) กิจกรรมส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
2) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 
3) กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
5) กิจกรรมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
6) ส่งเสริมให้ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

บัญชีงบหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- ผลการประเมินการอ่าน การเขียน  
ป.๑ – ป.๖ 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ป.1 - 6 
- เกียรติบัตร 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

 
- โครงงาน / ผลงานนักเรียน 
 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active learning 

 
- โครงงาน / ผลงานนักเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สื่อนวัตกรรมของครู 
 
 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

-กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ป.1 - 6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

 
- ผล NT , ผล O-Net 
 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การปลูกผัก,บัญชีรายรับ / รายจ่าย 
- ภาพถ่าย 



 

 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

- โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 
- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญต่างๆ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- แบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของนักเรียน 
- แบบบันทึกกิจกรรมการแปรงฟัน / การดื่มนม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการแปรงฟัน / การดื่มนม / 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ -กิจกรรมส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงาน - บันทึกการไปราชการ 



 

ทางวิชาชีพ 
  

และพัฒนาผลงานทางวิชาการ - บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยในชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคาร
สถานที่และแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆเช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

-กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอในการ
ใช้งาน 

มำตรฐำนที ่3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
-กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

- กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคาร
สถานที่และแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องคอมฯ 
- ภาพถ่าย 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 

- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6  
- ผล NT , ผล O-Net 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  ภำคผนวก 
 
 

ภำคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียนเรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น บันทึกประชุม / ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ/ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก ( ประชำนุเครำะห์ ) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
 

(  นายแก้ว   เรืองฤทธิ์  ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 

 
 

ลงชื่อ  
   ( นายสุภัค  พวงขจร ) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
ที ่ 019 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนเกำะนอก 
(ประชำนุเครำะห์)  ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

………………………………………….. 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
          1.1 นายสุภัค  พวงขจร     ผู้อ านวยการบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)    ประธานกรรมการ 

1.2 นายสิริเวศน์  เกตุทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายแก้ว  เรืองฤทธิ์      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ            กรรมการ 
1.4 นายวิชาญ  เพ่ิมพรม     ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ             กรรมการ 
1.5 นายยุทธชัย  แก้วทอง    ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ                   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางอรุณ  ชาติพิมาย               ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
2.2 นางอนงค์  ไกรโกญจะนาท      ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
2.3 นางสาวทิพานัน  บุญเหมือน      ครอัูตราจ้าง                       กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
3.1 นางวณีเกียรติ  เพิ่มพรม      ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
3.2 นายรุ่ง  เพชรร้อน  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
3.3 นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา            ครผูู้ช่วย                         กรรมการ 
3.4 นางสาวคณิศร  รัดเลิศ คร ู      กรรมการ 



 

3.4 นางลลิตา  แก้วทอง   ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
       คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่

ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ ประกอบด้วย 
4.1 นางวณีเกียรติ  เพิ่มพรม       ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
4.2 นายรุ่ง  เพชรร้อน  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
4.3 นางลลิตา  แก้วทอง   ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
4.4 นางสาวเบญจวรรณ  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
4.5 นางสาวนันทิชา ยิ้มประดิษฐ์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562      เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการ   ที่
ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง
ที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ ๕ เมษายน 2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผล   ให้
เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

      ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  25  มีนาคม พ.ศ. 2563 
                            

(ลงชื่อ) 
                                                    ( นายสภุัค  พวงขจร ) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) 
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
ที่ 020 / ๒๕๖3 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕6๒ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑. นายสุภัค  พวงขจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ ประธานกรรมการ   
๒. นายวิชาญ  เพ่ิมพรม     ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  รองประธานกรรมการ๓. 
นางวณีเกียรติ  เพิ่มพรม       ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ          กรรมการ 
๔. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  กรรมการ 
๕. นางอนงค์  ไกรโกญจะนาท ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  กรรมการ 
๖. นางอรุณ  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ กรรมการและ เลขานุการ 
๗. นายรุ่ง  เพชรร้อน  ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3                                                                                     
                                                     
                                    สั่ง  ณ วันที่  ๒3  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

                                                   ลงชื่อ   
( นายสุภัค  พวงขจร ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
ที่ 021 / ๒๕๖3 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕6๒ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. นายสุภัค  พวงขจร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ ประธานกรรมการ 
๒. นายวิชาญ  เพ่ิมพรม      ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสิริเวศน์  เกตุทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๔. นางอนงค์  ไกรโกญจะนาท ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  กรรมการ 
๕. นางอรุณ  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่ ๒3 เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3                               
 

 
 

                                                                                                      ลงชื่อ     
 

     ( นายสุภัค  พวงขจร ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ที ่ศธ 04158.009/                                                   โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
            หมู่ 3 ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ 
                                                                              จังหวัดสุโขทัย 64170 
                                                        25  มีนาคม   2563 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
 

ด้วย โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  อ าเภอ  กงไกรลาศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินที่มี
คุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา     
ปีการศึกษา 256๒  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา       ปี
การศึกษา 256๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                   (  นายสุภัค    พวงขจร  ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 

 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
09๕-๗๕๔๐๗๑๙ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
......................................................... 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบ
กับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

    ประกาศ ณ วันที่  ๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
    
 

 
                                     ลงชื่อ  

                                            ( นายสุภัค  พวงขจร ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
 
 
              ลงชื่อ   
                                 ( นายแก้ว  เรืองฤทธิ์ ) 
                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 



 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้้าหนัก
(คะแนน) 

ตัวบง่ชี ้ รวม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  20 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

5 

1.1   มีน  าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 1 
1.2   มีสุขอนามัยที่ดี 1 
1.3   รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 1 
1.4   เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  1 
1.5 ใช้มือ- ตา ประสานสัมพันธ์กัน  1 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

5 

2.1  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  0.5 
2.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  1 
2.3  สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 0.5 
2.4  ซื่อสัตย์สุจริต 1 
2.5  มีความเมตตากรุณา มีน  าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 0.5 
2.6  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 0.5 
2.7  มีความรับผิดชอบ 1 

มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

5 

3.1  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  0.5 
3.2  มีวินัยในตนเอง  1 
3.3  ประหยัดและพอเพียง  1 
3.4  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0.5 
3.5  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย  0.5 
3.6  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  0.5 
3.7  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  0.5 
3.8 ปฏิบัติตนเบื องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 0.5 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

5 

4.1 สนทนาโต้ตอบและเลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  0.5 
4.2 อ่าน เขียนภาพและสญัลักษณไ์ด ้ 1 
4.3 มีความสามารถในการคิดรวบยอด  0.5 
4.4 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 0.5 
4.5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 0.5 
4.6 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 0.5 

 4.7 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 1 
4.8 มีความสามรถในการแสวงหาความรู้ 0.5 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

2 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้้าหนัก
(คะแนน) 

ตัวบง่ชี ้ รวม 
5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

2 

5.3 ครูบริหารจัดการชั นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  2 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2 

5.5 ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

2 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

2 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและ เกดิ
ประสิทธิผล 

 

20 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 
6.2   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 
3 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
3 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

20 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถ่ิน 4 
7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  4 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง 

5 
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
1 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 0.5 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้้าหนัก
(คะแนน) 

ตัวบง่ชี ้ รวม 
การศึกษาของสถานศึกษา 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    5 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2.5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    5 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ

จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

5 10.1   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ 3 
10.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้เด็กมีความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ 2 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    5 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  

 

5 11.1  จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 

11.2 ผลการด าเนินงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย     

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ประกำศโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

                         เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
    
 

 
                                                                ลงชือ่  

                                            (  นายสุภัค   พวงขจร  ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) 
 
 
 
              ลงชื่อ  
                                 (  นายแก้ว   เรืองฤทธิ์  ) 
                                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                               เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       
      ๖) มีคุณลักษณะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มังคละ ระบ าสุโขทัย) 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
         ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
     ๔) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) 
เรื่อง    ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา  256
๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒3  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
          ลงชื่อ  

      ( นายสุภัค  พวงขจร ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) ปีกำรศึกษำ 2563 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
1.1 มีน  าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
1.2 มีสุขอนามัยที่ดี ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
1.4 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
1.5 ใช้มือ- ตา ประสานสัมพันธ์กัน  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ระดับยอดเย่ียม 
2.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.3 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.4 ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.5 มีความเมตตากรุณา มีน  าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.6 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
2.7 มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับยอดเย่ียม 
3.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.2 มีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.3 ประหยัดและพอเพียง  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.4 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.6 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.7 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
3.8 ปฏิบัติตนเบื องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเลิศ 
4.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
4.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้ ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
4.3 มีความสามารถในการคิดรวบยอด  ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 



 

4.4 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
4.5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
4.6 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
4.7 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
4.8 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับยอดเย่ียม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศกึษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

5.3 ครูบริหารจัดการชั นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

 ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ 90 ได้ระดับยอดเยี่ยมขึ นไป 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเลิศ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเลิศ 
7.1 มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย   

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (ต่อ) ระดับดีเลิศ 



 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงฯ 

ระดับดีเลิศ 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
8.1 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีเลิศ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ในสถานศึกษา  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

ระดับดีเลิศ 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 85 ได้ระดับดีเลิศขึ นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนบ้ำนเกำะนอก(ประชำนุเครำะห์) ปีกำรศึกษำ  256๓ 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดี 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดีมำก 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 



 

      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 

           ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 

           ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
           ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 
     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 

     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีมำก 
     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 

     ๔) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีมำก 

หมำยเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ 3 มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล  ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  90.00 – 100.00   
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก  75.00 – 89.99 ๔ ดีเยี่ยม 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  60.00 – 74.99 ๓ ดี 



 

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้  50.00 - 59.99 ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  0.00 – 49.99 ๑ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
ปีการศึกษา2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ้าเภอประจ้าปี2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณหมอมาตรวจฟันให้นักเรียนอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะครู 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะครูเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในการน้าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครอง  
และนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


