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คำนำ 
   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมี
องค์ประกอบ ของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือบทสรุป 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก   
   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนิน 
งานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงาน
ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาน 
ศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
    1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  ดี  
    2.  หลักฐานสนับสนุน  :   ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  ท้ังนี้
เพราะครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด  การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ  และตามความสนใจ  
รวมถึงการอบรมในระบบออนไลนใ์นช่วงสถานการณ์โควิด -19  สามารถนำความรู้  ทักษะท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา  ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน  และพัฒนาส่ือการสอน  
ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  การจัดการเรียนการสอนของครูมีลักษณะท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้การสำเนาแบบฝึกหัด  ใบงาน
ต่าง ๆ ลดปริมาณลง  การติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการส่ือสารกับผู้เรียนผ่านสังคมออนไลน์  Facebook/Line  โรงเรียนมีการ
วางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการพัฒนาความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค  มอีาคารบริการน้ำด่ืม ระบบ RO 
ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ  สร้างกำแพงโรงเรียนในส่วนท่ีเหลือจนเสร็จ  และมีประตูเปิด-ปิดรั้วโรงเรียนท่ี
แข็งแรง  เพื่อให้การเดินทางท่ีสะดวกสบายโรงเรียนจึงได้เทถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน ป.4 – 6  ใน
ส่วนท่ีเหลือจนเสร็จ  จัดให้มีระบบไฟฟ้าใหม่ และวางระบบสายไฟภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน  ป้องกันนกพิราบเข้ามาก่อปัญหาให้กับอาคารเรียน  และการจัดการขยะใน
โรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำท่ีท้ิงขยะแยกประเภทให้นักเรียนได้ฝึกการแยกขยะ การ
นำขยะท่ีอยู่ในถังท้ิงทุกวันก่อนและหลังเลิกเรียน ในด้านตัวครูผู้สอนจัดให้มีการติดแผ่นกระจกรองโต๊ะ
ครู  อำนวยความสะดวกจัดห้องธุรการให้น่าอยู่ เพื่อใหค้รูอยู่แล้วมีความสุข จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน  
ส่ือ  เทคโนโลยี  มีความพร้อมด้านสัญญาณ  Internet  เพิ่มประสิทธิภาพระบบสัญญาณท่ีครอบคลุมทุก
อาคารเรียน   ทำให้สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน  ผู้เรียนมทัีกษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้  มีสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน  โดยจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับ
การใช้งาน  มีห้องคอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน  หนังสือเสริม  ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน  และ
พัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีมีประสิทธิภาพ  จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายนอก
ห้องเรียนท่ีสะอาด  ร่มรื่น  ปลูกต้นไม้รอบอาคารเรียนเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ซ่อมแซมบำรุงส่ิง



 
 

อำนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ให้เพียงพอต่อการใช้งานและลดการซื้อเพิ่มโดยท่ีไม่จำเป็น  
ภายในห้องเรียนมีระเบียบ  สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ติดต้ังพัดลมใหม่ในทุกห้องเรียน  มี
มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี  มีผลการประเมิน
ทักษะการคำนวณ  การส่ือสาร  การคิดและเขียนส่ือความอยู่ในระดับดี  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เช่น  ทักษะการสืบค้น  การใช้งาน  การออกแบบจาก
คอมพิวเตอร์  มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  มีระเบียบวินัย  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย  วิถีชุมชนและท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่มีความเส่ียงด้านการเรียน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  เรียนจบหลักสูตรร้อยละ  100  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ  100  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและ
สมรรถนะตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตดี  มีทักษะในการเล่นกีฬา  ออกกำลังกายและแสดงออกทางดนตรี  
  
 

    3.  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
    แผนปฏิบัติงานท่ี  1  ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล/เรียนรวม   
    แผนปฏิบัติงานท่ี  2  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการ PDCA  
    แผนปฏิบัติงานท่ี  3  จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
    แผนปฏิบัติงานท่ี  4  ส่งเสริมโครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและ
สภาพแวดล้อม 
    แผนปฏิบัติงานท่ี  5  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
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ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ที่อยู ่      100/16 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
       สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ชื่อผู้บริหาร    นายวิสิต  สุธรรม    โทร 091-0129777 
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน จำแนกเป็น 
   1)  ข้าราชการครู    16 คน 
   2)  พนักงานราชการ    - คน 
   3)  ครูอัตราจ้าง      1 คน 
   4)  นักการภารโรง     1 คน 
   5)  ครูธุรการ       1 คน 
 
จำนวนนักเรียน  รวมทั้งส้ิน    179 คน ชาย   94   คน  หญิง   85   คน   
   จำแนกเป็น 
   1)  ระดับปฐมวัย       26 คน 
   2)  ระดับประถมศึกษา     96 คน 
   3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   57 คน 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
   โรงเรียนจัดการศึกษาพัฒนาส่งเสริมนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และท้องถิ่น  โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา  มีทักษะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  รักถิ่นฐานบ้านเกิด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

คติธรรมประจำโรงเรียน 
ปญฺญา นรานํ รตนํ :  ปัญญาพาไปสู่ความเจริญ 

 

คำขวัญของโรงเรียน 
ศึกษาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่กีฬา  พัฒนาสังคม 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1)  ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 – 2563  

ปีการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง นักการภาร
โรง 

ครูธุรการ รวมทั้งหมด 

2561 1 15 1 - 1 1 19 
2562 1 14 - 1 1 1 18 
2563 1 15 - 1 1 1 19 

 

 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%
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 3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 4 18 
  2. คณิตศาสตร์ 1 21 
  3. วิทยาศาสตร์ 2 22 
  4. ภาษาไทย 2 22 
  5. ภาษาอังกฤษ 1 20 
  6. สังคมศึกษา 1 21 
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 23 
  8. ศิลปะ 1 21 
  9. ปฐมวัย 2 30 
  10. ประถมศึกษา 1 23 
  11. พลศึกษา 1 21 

รวม 16 15  
 

 1)  จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน  ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2563) 

          ช้ัน 
    จำนวนหอ้ง 

จำนวนนักเรียน
ชาย 

   จำนวนนักเรียน
หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 2 1 5 6 11 
อนุบาลปีที่ 3  1 10 5 15 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 11 7 18 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 10 15 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 11 9 20 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 4 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 6 15 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 6 18 
มัธยมศึกษาปีที่   1 1 10 15 25 
มัธยมศึกษาปีที่   2 1 10 7 17 
มัธยมศึกษาปีที่   3 1 5 10 15 
       รวม 11 94 85 179 
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2)  แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุบาล ประถม มัธยม รวมทั้งหมด

2561 36 107 51 194

2562 36 103 51 190

2563 26 96 57 179
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ..................ยอดเยี่ยม................... 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง    

 2.1 วิธีการพัฒนา 

   การพัฒนาด้านร่างกาย  โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน  จัดช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้นอนหลับพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ  วันละประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง  มีการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน มีการตรวจสุขภาพ
ผู้เรียน  มีการแปรงฟันหลังอาหาร  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  การตรวจความ
สะอาดของร่างกาย  ผม  เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนทุกวัน  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬาตามความ สามารถ 
สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกทางด้าน
ร่างกายตามความถนัดและความสนใจ  เช่น กิจกรรมเต้นประกอบเพลงเนื่องในวันสำคัญวันแม่ วันขึ้น
ปีใหม่  มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย  มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ  มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตาจง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  และมีการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พฒันาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมท่ี
แสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย กิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่านในห้องเรียน 
กิจกรรมเต้นประกอบเพลงเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส  และ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ผู้เรียนได้ช่ืนชมงานศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหวผ่านส่ือและการถ่ายทอด
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จากครู  ได้ทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดประสบการณ์  
ฝึกทำงานศิลปะอย่างมีข้ันตอน  มีน้ำใจช่วยเหลือให้กำลังใจเพื่อนท่ีทำงานยังไม่เสร็จ แบ่งปันอุปกรณ์
ท่ีมีให้เพื่อนยืม สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จและส่งตามท่ีครูกำหนด  รู้จักอดทนในการ
รอคอยเพื่อต่อแถวส่งงานครู  ครูนำผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ สร้าง
ความตระหนัก ยอมรับในผลงานตนเองและผู้อื่น         
   การพัฒนาด้านสังคม  ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  โดยผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
สามารถรับประทานอาหาร แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ และปูท่ีนอนเก็บท่ีนอนได้ด้วยตนเอง  เมื่อทำงาน
หรือเล่นเสร็จช่วยกันเก็บอุปกรณ์และแบ่งหน้าท่ีทำความสะอาดท้ังภายในและนอกห้องเรียน  ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจัดให้ใช้ร่วมกันในห้องเรียนผู้เรียนช่วยกันใช้อย่างประหยัด ผู้เรียนมีมารยาทรู้จักไหว้
ขอบคุณ ยิ้มแย้ม  เมื่อได้รับส่ิงของจากครูและผู้ใหญ่  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตย  ผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง  ผลัดกันเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  และร่วมกันคิด
ข้อตกลงในห้องเรียนของตนเอง      
   การพัฒนาด้านสติปัญญา  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการดา้นสติปัญญา  โดยการ
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การ
สังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ  จัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและ
เล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด 
ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 

 2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง  4  ด้าน 
   3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง  4  ด้าน 
   4)  ตารางกิจกรรมประจำวัน 
   5)  ข้อตกลงของห้อง 
   6)  เกียรติบัตร 
   7)  รูปภาพกิจกรรม 
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3.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึน้ 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1)  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์  
2)  เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3)  เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  

1)  โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 

 
 3.1  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการ
อ่าน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 3.2  ควรส่งเริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด และความคิด
รวบยอดเพิ่มมากขึ้น 
 3.3  จัดหาส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย   
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ ..................ดีเลิศ................... 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1  วิธีการพัฒนา 

   การบริหารและการจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีวิสัยทัศน์  มีความเป็น

ผู้นำ  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางด้านวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลา  ส่งเสริมให้

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยให้ครู

เพิ่มทักษะจากการเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  และ

ส่งเริมให้ครูได้พัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  มีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยเพียงพอกับช้ัน

เรียนท่ีสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  มีคำส่ังมอบหมายงานและ

หน้าท่ีอย่างเหมาะสม  จัดประชุมครูเพื่อปรึกษาหารือ  นิเทศช้ันเรียน  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้เรียน
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และการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ อย่าง

เหมาะสม  มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วม

วิชาชีพ 

   สำหรับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  

สร้างอาคารอนุบาลแห่งใหม่  ทำให้มีห้องเรียนท่ีน่าอยู่  มีอาคารเรียนท่ีมั่นคง  มีส่ิงอำนวยความ

สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ท่ีมีโครงการ/งาน/กิจกรรม  ท่ีมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล

การประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   1)  โครงสร้างการบริหารงาน 

   2)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   3)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 

   4)  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

   5)  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 

   6)  รูปภาพ 

   7)  เกียรติบัตร 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ผู้บริหารส่งเสริมให้มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
2)  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนผู้ปกครอง  

1)  ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนา
ประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
2)  นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
3)  ครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย
เพียงพอกับช้ันเรียนและมีศักยภาพพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 3.1  ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้

ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 

 3.2  ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ นำผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ..................ดีเลิศ................... 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา 

   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการเรียนรู้ท้ัง 4  ด้าน  ด้วยวิธีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ี

ผู้ปกครองสามารถเติมเต็มศักยภาพให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียน มีกิจกรรม

การเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ลงมือทำและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  โดยท่ีครูทำ

หน้าท่ีเป็นโค้ชให้คำแนะนำ ฝึกและกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจาก

การสังเกต  บันทกึพฤติกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและ

บันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจำช้ันมีการสรุปผลการประเมิน  จัดทำสมุดรายงานประจำตัว

ผู้เรียน เพื่อรายงานผลการพัฒนาการผู้เรียนในทุกด้านเป็นประจำในทุกภาคเรียน เสนอต่อผู้ ปกครอง

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น ครูมีการแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้

การจัดประสบการณ์ระหว่างช้ันอนุบาล  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  หาแนวทางพัฒนาเด็กร่วมกันจน

ทำให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าระดับ 

ประเทศ   
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   ครูจัดห้องเรียนใหม้ีบรรยากาศแจ่มใส ห้องเรียนสะอาด  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ

เรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใสโดยท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ

การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  ทำให้การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นในเชิงบวกและเกื้อกูล

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

  2)  แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู 

  3)  ส่ือการสอน 

  4)  ช้ินงานผู้เรียน 

  5)  เกียรติบัตร   

  6)  รูปภาพกิจกรรม    
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ครูสามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
2)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  ตามาตรฐาน
วิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท 
3)  ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

1)  การจัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
2)  การพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 

 

 3.1  ควรมกีารจัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน  หรือวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ผลิตส่ือท่ี

หลากหลาย  นำสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 3.2  ควรมีการส่งเสริมพัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ครบถ้วน และปลอดภัย 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

(บทสรุปของผู้บริหาร) 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  .....ดีเลิศ….. 

   จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ

ประเมินสรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  และมาตรฐานท่ี 3 การจัด

ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

   ท้ังนี้  ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด  การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะใน

การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน  และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย  สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ

ห้องเรียน  ในขณะท่ีเล่นหรือทำกิจวัตรประจำวันสามารถเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  

ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  จึงปลอดภัยจากอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น  การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็ก

ร่าเริง  แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด กล้าแสดงออก เมื่อมีสถานการณ์มาเร้า  

เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น  มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีงาม  ช่วยเหลือ

แบ่งปัน  และรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง  ใช้ส่ิงของเครื่องใช้ร่วมกันอย่างประหยัด  เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้ ฟัง

คำส่ังหัวหน้ากลุ่ม  เล่นเสร็จเก็บของใช้เข้าท่ีเดิม  เก็บกวาดห้องเรียนเรียบร้อย  มีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ครูและผู้อื่นเข้าใจ

ได้  สามารถสร้างงานศิลปะตามความคิดและจินตนาการ  สามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย  เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้  จนเกิดการต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยได้

เหมาะสมกับวัย   

   ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า  ผู้บริหาร

สถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญา  แนวคิด  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดให้มีครูประจำการท่ีจบ

การศึกษาปฐมวัยเพียงพอกับช้ันเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
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การประเมินพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล  จากการเข้าร่วมพัฒนาอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนจึงได้ระดมทุนจัดสร้างอาคารอนุบาลแห่งใหม่  และ

จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีพอเพียง  สถานศึกษามีการประเมินผล

และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาต่อไป 

   ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่าครูมีการจัดประสบการณ์ท่ี

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียน

ผ่านการเล่น  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  

ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ครูได้จัด

บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส  สะอาด  มี

ความปลอดภัย  มีส่ือการเรียนรู้   มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กและพื้นท่ีจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม  ครูมี

กระบวนการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัด

กิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย แต่ไม่ใช่การทดสอบในการวิเคราะห์ผล  

โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ  ....................ดี................... 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  2.1 วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ  การใช้ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออก

ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุด  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ต้ังแต่ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  1  ซึ่งมีการให้ความสำคัญเป็นพิเศษทำให้ผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน (RT)  สูงกว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนในระดับช้ันอื่นมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนได้เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่ง

เรียนรู้และแหล่งสืบสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ทำให้ผู้เรียนมีความ 

สามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้  ครูมีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 

และตัวชี้วัด เพื่อมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับ 

ชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จัดหาแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำในรูปแบบต่างๆ  และยังได้

ส่งเสริมให้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำต่างๆ เช่น  กิจกรรมสภานักเรียน  ท้ังนี้โรงเรยีน

ยังได้ปลูกฝังเจตคติท่ีดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมแนะแนว  และทักษะในการ

ทำงานหรือการประกอบอาชีพ  

   นอกจากนี้  โรงเรียนยงัได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย  คือ  ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  ได้แก่  โครงการพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา
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สวมชุดขาวรักษาศีลทุกวันพระ โครงการวนัสำคัญต่างๆ  อาทิเช่น  วันสำคัญทางศาสนา  วันแม่  วัน

ไหว้ครู  กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง  กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเรียน  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

ภาคบ่าย  เป็นต้น  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  

ด้วยการแต่งการด้วยผ้าไทยในวันศุกร์  จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับ

ช่วงช้ัน  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบและมีจิต

สาธารณะ  อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลและรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของตนเองให้

แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาต่าง ๆ ตามความถนัดของนักเรียน    

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดให้โทษ  สภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำท่ีไม่ถูกต้อง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   

   2)  แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 

   3)  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

   4)  รายงานผลการทดสอบระดับชาติ  NT,  O-NET                         

   5)  โครงงานและผลงานผู้เรียน 

   6)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ 

   7)  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   8)  โครงการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการ 

   9)  เกียรติบัตร 

   10)  ภาพกิจกรรม 
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3. แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน  ช้ัน  ป.1  ระดับดีขึ้นไป 
2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
4)  ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดี 
 

1)  การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียน 
2)  การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ 
คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
3)  การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
หรือการทดสอบอื่นๆ ของผู้เรียนให้สูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 

 

 3.1  ควรพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมากขึ้น 

 3.2  ควรพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 3.3  ควรพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบอื่นๆ  ให้

เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ  
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ....................ดี................... 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา 

   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้นำ  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจอย่างชัดเจน  โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  ดำเนินการ

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้าน

วิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  

และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  มีการนำคณะครูศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆ  ร่วมวิชาชีพ  สร้างขวัญและกำลังใจแก่

บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
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บริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ครูทุกคนมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้น่าอยู่ น่าใช้ ปลอดภัย  

จัดระบบน้ำด่ืมให้ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทำให้มีห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ  อาคารท่ีมั่นคง  มีส่ิงอำนวยความสะดวก  อยู่ในสภาพท่ีท่ีใช้การได้  สะอาด  และ

มั่นคงปลอดภัย 

   โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

ความต้องการของชุมชน  ระบบบริหารจัดการคุณภาพเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  ในส่วน

งานการประกนัคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้มีการกำกับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ

จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ     

 2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง                                 

   1)  โครงสร้างการบริหารงาน   

   2)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   3)  รายงานประเมินตนเอง  

   4)  รายงานการนิเทศภายใน  

   5)  บันทึกการประชุม 

   6)  รูปภาพ 

   7)  เกียรติบัตร 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มุ่งมั่น  และมี
วิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน  สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงาน 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ 

1)  การบริหารอัตรากำลังครู 
2)  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ  Professional  Learning  
Community  (PLC)  และเปิดโอกาสให้
บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 

 3.1  ควรวางแผนระยะยาวการบริหารอัตรากำลังครูร่วมกับชุมชน  เนื่องจากครูท่ีเข้ามาบรรจุส่วน

ใหญ่เป็นคนต่างพื้นท่ี เมื่อถึงกำหนดเวลาจึงเขียนย้ายกลับภูมิลำเนา ทำให้การพัฒนาผู้เรียนไม่ต่อเนื่อง 

 3.2  ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย

กระบวนการ  Professional  Learning  Community  (PLC)  และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคน

มีส่วนร่วม 

 3.3  ควรมีการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ....................ดี................... 

2. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ี

ลึกซึ้งและคงทน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม

ชุมนุม  หรืองานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและ 

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมการส่ือสารสมาชิก Facebook/Line ครูมีแผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผ่านกิจกรรมสร้าง

ข้อตกลงในช้ันเรียน  กิจกรรมสมาธิ ๕ นาที ก่อนเรียน  เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ เคารพในสิทธิและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครใูช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการสอน  และสร้างส่ือการ
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เรียนการสอน  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วนำผลการใช้ส่ือท่ีจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน

มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสถานศึกษา  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวง หาความรู้

จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุด ห้อง

คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดให้มีอีก 1 ห้อง  และประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน  และส่ิงอำนวยความสะดวก  

ครูได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของวิชา  ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจาก

สภาพจริง  มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ  ท้ังประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และประเมนิ 

หลังเรียน  โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย  และการจัดการเรียน

การสอนตามรายวิชา  จากนั้นครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมิน  เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้

พัฒนาตนเอง  และครูสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในช้ัน

เรียนต่อไป 
 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

   2)  หลักสูตรสถานศึกษา 

   3)  แผนการจัดการเรียนรู้ 

   4)  ส่ือการสอน 

   5)  โครงงาน/ช้ินงานผู้เรียน 

   6)  รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2)  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1)  ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 
2)  ส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก
ขึ้น 
3)  จัดระบบสารสนเทศข้อมูลผู้เรียน  เพื่อการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4)  ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ี
สามารถบูรณาการในทุกวิชา  และนำไปใช้ได้
จริง 

 

   3.1  โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ  ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน  มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

   3.2  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก

ขึ้น 

   3.3  โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ  ควรจัดระบบสารสนเทศข้อมูลผู้เรียน  เพื่อการใช้งานอย่าง

มีประสิทธิภาพ  ทำให้ครูผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลผู้เรียนร่วมกันได้  และนำผลข้อมูลมาบูรณาการการ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(บทสรุปของผู้บริหาร) 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ....ดี.... 

   จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ

ประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดี  มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี  และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก

เป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี 

   ท้ังนี้  ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนอ่านออก

เขียนได้เป็นส่วนมากแต่ยังมีบางส่วนท่ีต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล  คิดเป็นร้อยละ  20  ของโรงเรียน

และเป็นเด็กท่ีต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผล

การทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ  ผลการทดสอบบางเรื่องพบว่ามีความก้าวหน้าดีขึ้น

กว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ  แต่ทว่าบางเรื่องยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาต้ัง 

เป้าหมายไว้ตามท่ีควร ท้ังนี้สถานศึกษาพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยกิจกรรม  โครงการด้านวิชาการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

อย่างสุดกำลังของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี 

   ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถาน 

ศึกษาเปน็ผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  

ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ี

สอน  และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  เสริมแรงทางบวกในการปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยการสร้างขวัญ  และกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม 

แต่งต้ังบุคคลท่ีมีความเหมาะสมหรือทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ในฝ่ายต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความ

เข้าใจ  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด  การ
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ปฏิบัติจริง   ครูมีการใช้ส่ือ  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามวัย  ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและอยาก

เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ท่ีคุณครูได้ออกแบบไว้  โดยคุณครูได้มีวิธีการ

สอนท่ีหลากหลายรูปแบบ วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  3 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  
 

     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษา จะต้อง

นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพฒันาเพื่อให้ได้

คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคตดังนี้         
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ     

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของเด็ก 

      เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี

สุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ  

ส่งเสริมให้มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  

ด้าน พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มี

ครูครบช้ันเรียน 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

      ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม  จัดส่ิงแวด 

ล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพของเด็ก 

      ผู้เรียนมีทักษะความคิดรวบยอดและการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน  และผ่านการ

ประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

      จัดให้มส่ืีอและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ  นำ

ผลการจัดการศึกษามาประเมิน ปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

      จัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย  และพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

   1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

   2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 

   3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  

   4)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   5)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ : ดี 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร  และมีสุขภาพท่ีดี 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มุ่งมั่น  และมี

วิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน  ส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

      ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ

เทคโนโลยีด้วยตนเอง  จัดใหน้ักเรียนมีส่วนร่วม

ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู ้

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์  การทดสอบ

ระดับชาติหรือการทดสอบอื่นๆ ของผู้เรียน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

      การบริหารอัตรากำลังครู  พัฒนาบุคลากร

ครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนด้วยกระบวนการ  PLC  และเปิด

โอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

      ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล  ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน  นำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การเรียน  จัดระบบสารสนเทศข้อมูลผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการจัดทำแผนการ
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จัดการเรียนรู้บูรณาการในทุกวิชา  และนำไปใช้

ได้จริง 

 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

   1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   2)  โครงการพัฒนาคุณภาพครูในเรื่องต่างๆ 

   3)  โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

   4)  โครงการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   5)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  4 

ภาคผนวก 

  



 

ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

  1) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   ที่เข้ารับการประเมิน  จำนวน    15       คน 

 

พัฒนาการ 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 15 15 100.00 0 0.00 0 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 15 14 93.33 1 6.67 0 

ด้านสติปัญญา 15 11 73.33 3 20.00 1 

ด้านสังคม 15 15 100.00 0 0.00 0 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม

ดี 100.00 93.33 73.33 100.00

พอใช้ 0.00 6.67 20.00 0.00

ปรับปรุง 0.00 0.00 6.67 0.00

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ช้ันอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563



 

ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

  2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมร์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 3 ดี 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 4 ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 4 ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 



 

ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2564) 

 1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2564) 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 72.22 86.67 45.00 60.00 73.33 77.78 68.00 70.59 60.00

คณิตศาสตร์ 33.33 60.00 25.00 50.00 40.00 27.78 40.00 23.53 20.00

วิทยาศาสตร์ 33.33 86.67 60.00 60.00 73.33 100.00 52.00 0.00 0.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 65.00 80.00 73.33 100.00 80.00 23.53 46.67

ประวัติศาสตร์ 88.89 73.33 65.00 80.00 73.33 100.00 80.00 64.71 86.67

สุขศึกษาฯ 100.00 93.33 100.00 80.00 80.00 100.00 80.00 64.71 86.67

ศิลปะ ดนตรี 88.89 93.33 30.00 80.00 46.67 66.67 60.00 47.06 46.67

การงานฯ 100.00 93.33 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 73.33

ภาษาอังกฤษ 33.33 86.67 45.00 60.00 40.00 22.22 56.00 35.29 40.00

เพิ่มเติม (การงานอาชีพ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12 80.00

เพิ่มเติม (การป้องกันการ
ทุจริต)

77.78 100.00 70.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100.00 86.67
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2563



 

 2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
  

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563



 

 3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
  

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563



 

4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  ปีการศึกษา 2563 

 
 
5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2563 
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การใช้ทักษะ
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การใช้
เทคโนโลยี

ผ่าน 153 153 153 153 153

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2563
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100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ทั้งสิ้น

ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563



 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading  Test :  RT) 
 

 1)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

 
 

2) เปรียบเทยีบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563  
 

 
  

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ

การอ่านออกเสียง 96.16 83.26 74.14

การอ่านรู้เร่ือง 83.5 77.32 71.86

รวม 2 ด้าน 89.83 80.92 73.02
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

การอ่านออกเสียง การอ่านรูเ้รื่อง รวม 2 ดา้น

2561 55.09 69.12 62.1

2562 88.66 92.66 90.66

ผลการพัฒนา 33.57 23.5 28.56

2563 96.16 83.5 89.83

ผลการพัฒนา2 7.5 -9.16 -0.83
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 



 

 
  



 

 
  



 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  

 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
2) ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

วิชา 
คะแนน 

สรุปผล 
สูงสุด ต่ำสุด โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 62.50 43.50 53.60 47.46 +5.94 สูงกว่าระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ 66 22 44.57 40.47 +4.1 สูงกว่าระดับประเทศ 

 

 
  

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ คะแนนรวมเฉล่ีย

ระดับโรงเรียน 53.6 44.57 49.08

ระดับเขตพืน้ท่ี 47.62 41.88 44.75

ระดับสงักัด สพฐ. 47.76 41.3 44.53

ระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563



 

 



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สมัครใจสอบ O-NET ตามหนังสือคำสั่งที่ ศธ ๐๔๐๘๔/ว๘๔ 

 
 
 
 



 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 
 

 
 2) เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน 56.25 21.25 18 32.5 32

ระดับเขตพื้นที่ 53.49 29.65 24.48 29.36 34.25

ระดับสังกัด สพฐ. 53.22 34.14 21.23 27.97 34.14

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

2561 51.44 21.11 23.56 32.2 32.08

2562 54.07 26.43 21.43 24.64 31.64

ผลการพัฒนา 2.63 5.32 -2.13 -7.56 -0.44

2563 56.25 21.25 18 32.5 32

ผลการพ้ฒนา 2.18 -5.18 -3.43 7.86 0.36
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563



 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดี 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  3 ดี 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  3 ดี 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3 ดี 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  3 ดี 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 ดี 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3 ดี 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

3 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดี 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 3 ดี 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 ดี 

 
 
 
 
 
 



 



 

 


