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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ฉบับนี้ จัดท าเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้   
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
           (นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
            5  พฤษภาคม  2564 
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแกหมู่ที่ ๑๒ และบ้านส้มโฮงหมู่ที่ ๑๑     
ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ( อายุ ๓ ปี) ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน  มกีารศึกษา ๒ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับปฐมวัย มีครู จ านวน ๓ คน  มีนักเรียนจ านวน 6๘ คน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 
  - ประถมศึกษา มีบุคลากร จ านวน ๑๐ คน  ผู้เรียน ๑๙๑ คน 
  - มัธยมศึกษา มีบุคลากร จ านวน 6 คน  ผู้เรียน 76 คน 
  ครูพ่ีเลี้ยง  จ านวน ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน ๑ คน นักการภารโรง จ านวน ๑ คน ครู
อัตราจ้าง  จ านวน  ๓  คน  รวมทั้งสถำนศึกษำ มีบุคลากรครูและบุคลากรอ่ืน รวม ๒๕ คน  ผู้เรียน จ านวน 
๓๓๒ คน 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาภายใต้การบริหารการจัดการของนายเฉลิมชัย  ศรีชาติ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน
และภาคส่วนต่างๆ  มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ สมรรถนะและมีทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ทั้งระดับการศึกษาระดับปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ของคุณภาพผู้เรียน 
ได้แก่ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้
ผ่านการเล่น การทดลอง การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยง อธิบาย
และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดที่หลากหลาย
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน NT และO-Net พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง
วิทยายังมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ อนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านศิลปะ ดนตรี 
คณะครูโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีการปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
ที่มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยรูปแบบแพรวา โมเดล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ การเรียนรู้แบบเป็นทีม  การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้
แบบลืบเสาะ การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน คณะครูทุกคนมีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ สรุปผลดังนี้ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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จุดเด่น 
๑. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีบุคลากรครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีชุมชนที่เข็มแข็ง คอยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางโรงเรียนด้วยดี 

๒. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา มีการร่วมมือของทุก
ฝ่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ที่ปลอดภัยและเพียงพอ และโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในวิชาเอกปฐมวัย 
 ๓. มีการจัดประสบการณ์ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย บรรลุตามเป้าหมาย 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. มีเด็กจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 ที่มีน้ าหนักส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงเห็นสมควรที่จะ
ได้รับการพัฒนา ในปีการศึกษา 2564 
 ๒. ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ครบห้องละ ๑ คน เพื่อให้มีครูห้องละ 
๒ คน 
 ๓. พัฒนาครูให้ใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสบการณ์เด็กเพ่ือให้มีทักษะตาม 
ศตวรรษที่ ๒๑ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนกรบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น 
 ๑. นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นรูปธรรม สร้างอาชีพได้ เช่น ความสามารถทางด้านดนตรีไทย 
 ๒. ผลสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ RT สูงกว่าระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการสนับสนุนนวัตกรรม ห้องสมุดพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งผล
ต่อผลสอบ NT มีผลสอบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลสอบ O- NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเดิมจากปีที่
ผ่านมา ๓ กลุ่มสาระ 
 ๓. โรงเรียนด าเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ
หลากหลายตามความสนใจ ความถนัด 
 ๔. โรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพตามการประเมินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
          1. ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะกระบวนการด้านการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระเพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้น  

๒. การสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก ากับดูแลพฤติกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. กระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยหาเครือข่ายระดับครอบครัวเพื่อความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2   
รำยละเอียดผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ ๑๒ (บ้านแก) และหมู่ที่ ๑๑  
(บ้านส้มโฮง) แต่อยู่ในเขตปกครองของบ้านแกหมู่ที่ ๑๒ ถนนสัญจรพานิช ต าบล ธัญญา อ าเภอ กมลาไสย     
จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ บนเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน    
๕๐ ตารางวา โทรศัพท์ 0898637469 โทรสาร - Website  www.khsschool.com เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ มีหมู่บ้านใน
เขตบริการของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔ หมู่บ้าน ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แบบ คือเขตเทศบาล ต าบลธัญญา  
มี ๒ หมู่บ้านคือบ้านแกหมู่ที่ ๑ และหมู่ ๑๒ เป็นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา อีก ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหัว
แฮด หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๑๑ อ าเภอ กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๕ เรียกชื่อ โรงเรียนประชาบาล
กมลาไสย ๖ (วัดบ้านแก) มีหลวงพิพัฒน์กมลา เป็นนายอ าเภอ เป็นผู้จัดตั้งโดยมีนักเรียนจากบ้านแก บ้านบ่อ   
บ้านสะอาด บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง มาเรียน ครั้งแรกจ านวน ๒๑๖ คน   
นายโหรย โพนวิบูลย์ เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดบ้านแกเป็นที่ท าการสอน 
 พ.ศ. ๒๔๗๗ นักเรียนจากบ้านบ่อ บ้านสะอาด กลับไปเรียนที่บ้านของตน 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ เริ่มสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ บนพื้นที่ดินปัจจุบันและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า         
                          โรงเรียนประชาบาลกมลาไสย ๖ (เกษมวิทยสถาน) 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกส่งเสริมวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา          
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดท าการสอนระดับ อนุบาล 

 พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 พ.ศ. 2560 เปิดท าการสอนระดับอนุบาล 3 ขวบ (อนุบาล 1) 

           รำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำดังนี้ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๖๖       นายโหรย       โพนวิบูลย์  ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๖๗       นายธรรม       ทัศนภักดิ์    ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๗๐       นายจ าปี          ไชยจ านงค์  ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๗๓       นายศรี (เสรี)   สินธุศิริ      ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๕       นายสุวัฒน์      แสงพรหม  ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๒       นายนคร         บุระผากา      ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๒       นายสมศักดิ์     ค าประสาน ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐     นายสุพจน์       นาชัยเพชร ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒       นายสันต์         บุระผากา   ต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒       นายสินชัย       ปัญญา       ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐       นายสินชัย       ปัญญา       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘      นายฉัตร         นาชัยเพชร       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ปี  พ.ศ. 2563  นายประสงค์   บาลลา   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ปี  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
      2.1 ครูประจ ำกำร     

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ต ำแหน่
ง/วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับกำร
พัฒนำ/

ปี 
๑. นายเฉลมิชัย  ศรีชาต ิ 48 คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา   
๒ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง  ๕9 คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
๓ นางกุหลาบ  ดอนชัย ๕9 คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา อนุบาล  
๔ นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล ๕7 คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
๕ นายพยอม  โพนไสว ๕6 คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชีพ  
๖ นางสาวอรยุพา  พลโสดา ๕4 คศ.๓ ค.ม. หลักสตูร ภาษาไทย  
๗ นางฉริสา  จุลทะกอง ๕4 คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์  
๘ นางสมบรณู์     หันชัยเนาว์ 52 คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ทุกวิชา  
๙ นางสาวไพวรรณ  มณีศร ี 51 คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางภัทรนิษฐ์  ค าวิโส ๔7 คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา ทุกวิชา  
๑๑ นายแผน    ปัญญา 42 คศ.๓ กศ.ม. พลศึกษา/บริหารฯ พลศึกษา  
๑๒ นางเริงฤดี  กมละคร 40 คศ.๓ ค.บ./ค.ม. ปฐมวัย/บริหารฯ ปฐมวัย  
๑๓ นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด 44 คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร ๓3 คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอม/วิทย ์  
๑๕ นายสันติ  โทฮาด 44 คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรม การงาน  
๑๖ นายนิติกรณ์  นาร ี 34 คศ.1 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑๗ นางสาวสายใจ  พวงเพชร 38 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ปฐมวัย  
18 นายพิชิตชัย  ดอนสินบูรณ ์ 31 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  
19 นางสาวชนกฤทัย  หาญอาษา 24 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

 

      2.2 ระดับปฐมวัย 
 
 

ชั้น 

 
 

จ านวนนกัเรียน 
 

 
 

จ านวน
ห้องเรีย

น 

จ านวนครูสอนอนุบาล ระดับการศึกษาสูงสุดครูประจ าการ รวมภาระ 

ครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง ต่ ากวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญ 
ญา 
ตร ี

ปริญ
ญา
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

อายุ
เฉลี่ย 

งานสอน
ชม./

สัปดาห ์
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ 11 12 23 ๑  1  ๑  2    ๒๕ 
อนุบาล ๒ 10 6 16 ๑  ๑    ๑   59 ๒๕ 
อนุบาล ๓ 15 ๑4 29 ๑  ๑     ๑  40 ๒๕ 

รวม 36 32 68 ๓  3  ๑  3 ๑    
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  2.3 ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 

 
 

ช้ัน 

 
 

จ านวนนักเรียน 
 

 
จ านวน  
ห้อง 
เรียน 

จ านวนครูสอนประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุดครู
ประจ าการ 

รวมภาระ 

ครู
ประจ าการ 

ครูอัตราจ้าง 
ต่ า
กว่า
ปริญ
ญาตรี 

ปริญ
ญา
ตร ี

ปริญ
ญา
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

อายุ
เฉลี่ย 

งาน
สอน
ชม./

สัปดาห ์ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 
ประถมศึกษา 110 81 191 ๑0 1 8  1  7 ๓    
มัธยมศึกษา 46 27 73 ๓ 4 2 ๑   6 ๑    

รวม 156 108 264 13 5 ๑0 ๑ ๑  ๑3 ๔    
 
     2.4 ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบก
ำรณ์กำร
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวสมใจ  ค าคง   41 8 ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ เด็กพิการ สพฐ. 
๒ นายกมล   มุนตะทุม   ๓6 6 ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการ สพฐ. 
๓ นางสาวชลลดัดา บรรพรม 31 8 ค.บ. ภาษาไทย อนุบาล ๑ งบอุดหนุน 
๔ นางสาวจันทิมา  ใจจุลละ 32 4 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ ป.1 งบอุดหนุน 
๕ นายสุรชัย  ไกรหลง ๒6 4 ศษ.บ. ดนตร ี ป.๒ งบอุดหนุน 
 

   2.5 วุฒิกำรศึกษำ 
       2.5.1 จ ำนวนข้ำรำชกำรครู 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ รวมทั้งหมด 
จ านวน 1 18 1 3 2 25 

       2.5.2 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จ านวน 1 18 6 - 24 

       2.5.3 สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสำขำวิชำ  
(ชม./สัปดำห์) 

1. ภาษาไทย 3 16 ชม./สัปดาห ์
2. คณิตศาสตร์ 2 22 ชม./สัปดาห ์
3. วิทยาศาสตร์ 1 16 ชม./สัปดาห ์
4. ภาษาอังกฤษ 3 18 ชม./สัปดาห ์
5. สังคมศึกษา 1 17 ชม./สัปดาห ์
6. ประถมศึกษา 3 20 ชม./สัปดาห ์
7. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 20 ชม./สัปดาห ์
8. พลศึกษา 2 16 ชม./สัปดาห ์
9.อุตสาหกรรม 2 17 ชม./สัปดาห ์
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10.ปฐมวัย 1 18 ชม./สัปดาห ์
11.ดนตรีไทย 1 18 ชม./สัปดาห ์
12.รัฐศาสตร ์ 1 15 ชม./สัปดาห ์

รวม 22  
 

   ๓. ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563  รวม 332 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 11 12 23 1:23 
อ.2 1 10 6 16 1:16 
อ.3 1 15 14 29 1:29 
รวม 3 36 32 68  
ป.1 1 14 11 25 1:25 
ป.2 2 24 12 36 1:18 
ป.3 1 11 11 22 1:22 
ป.4 2 25 10 35 1:18 
ป.5 2 20 20 40 1:20 
ป.6 2 16 17 33 1:17 
รวม 10 110 81 191  
ม.1 1 16 9 25 1:25 
ม.2 1 15 11 26 1:26 
ม.3 1 15 7 22 1:22 
รวม 3 46 27 73  

รวมทั้งหมด 16 192 140 332  
 
   4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
     ระดับปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนด้ำน 

ครบทั้ง 4 ด้ำน 
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ 

อ.1 21 20 22 21 91.30 
อ.2 15 15 15 15 93.75 
อ.3 28 28 27 28 95.65 
รวม 64 63 64 64 93.57 

ร้อยละ 94.12 92.65 94.12 94.12  
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 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 23 24 23 24 23 24 24 24 23 
ป.2 27 22 26 29 31 35 35 33 22 
ป.3 17 14 14 14 14 19 16 18 9 

ป.4 21 23 31 10 6 35 32 35 21 

ป.5 34 33 36 29 21 38 37 40 22 

ป.6 27 24 30 21 15 33 26 33 20 

รวม 187 198 191 137 117 249 217 198 147 

ร้อยละ 71.65 75.86 73.18 52.49 44.83 95.40 83.14 75.86 56.32 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 25 16 64.00 15 60.0 
คณิตศาสตร์ 25 25 100.00 15 60.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 13 52.00 15 60.00 
สังคมศึกษาฯ 25 4 16.00 8 32.00 
สุขศึกษาฯ 25 23 92.00 25 100.00 
ศิลปะ 25 19 76.00 25 100.00 
การงานฯ 25 5 20.00 21 84.00 
ภาษาอังกฤษ 25 11 44.00 7 28.00 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 24 15 62.50 13 54.16 
คณิตศาสตร์ 24 20 83.33 11 45.83 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 12 50.00 8 33.33 
สังคมศึกษาฯ 24 1 4.16 4 16.67 
สุขศึกษาฯ 24 23 95.83 19 79.16 
ศิลปะ 24 14 58.33 15 62.50 
การงานฯ 24 1 4.16 17 70.83 
ภาษาอังกฤษ 24 4 16.67 5 20.83 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 
ภาษาไทย 21 9 42.86 8 38.10 
คณิตศาสตร์ 21 15 71.43 6 28.57 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 7 33.33 6 28.57 
สังคมศึกษาฯ 21 3 14.29 5 23.81 
สุขศึกษาฯ 21 21 100.00 21 100.00 
ศิลปะ 21 15 71.43 11 52.38 
การงานฯ 21 8 38.10 14 66.67 
ภาษาอังกฤษ 21 10 47.62 4 19.05 

 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1 25 0 3 17 5 22.00 88.00 
ป.2 36 0 7 11 18 29.00 80.56 
ป.3 22 1 5 7 9 16.00 72.73 
ป.4 35 0 1 18 16 34.00 97.14 
ป.5 40 0 1 13 26 39.00 97.50 
ป.6 33 0 1 17 15 32.00 96.97 
ม.1 25 0 1 16 8 24.00 96.00 
ม.2 24 0 8 13 3 16.00 66.67 
ม.3 21 0 3 13 5 18.00 85.71 
รวม 261 1 30 125 105 230.00 88.12 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป                   
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1 25 0 2.00 15.00 8.00 23.00 92.00 
ป.2 36 0 0.00 16.00 20.00 36.00 100.00 
ป.3 22 0 3.00 7.00 12.00 19.00 86.36 
ป.4 35 0 2.00 15.00 20.00 35.00 100.00 
ป.5 40 0 0.00 10.00 30.00 40.00 100.00 
ป.6 33 0 0.00 8.00 25.00 33.00 100.00 
ม.1 25 0 0.00 15.00 10.00 25.00 100.00 
ม.2 24 0 5.00 12.00 7.00 19.00 79.17 
ม.3 21 0 0.00 15.00 6.00 21.00 100.00 
รวม 261 0 12.00 113.00 138.00 251.00 96.17 

 
 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 1 12 20 33 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 1 20 12 33 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 1 20 12 33 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 6 27 33 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 0 0 33 33 100 

รวม 0 3 58 104 165 100 
 

 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 3 18 21 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 3 13 5 21 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 15 6 21 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 0 21 21 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 0 0 21 21 100 

รวม 0 3 31 71 105 100 
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5. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
     5.1 ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 44.59 47.76 47.46 
ด้านค านวณ 51.00 41.30 40.47 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 47.79 44.53 43.97 

     2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 46.69 44.59 -2.1 
ด้านค านวณ 56.57 51.00 -5.53 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน 51.63 47.79 -3.84 

    5.2  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.65 56.28 56.20 
คณิตศาสตร์ 26.50 30.16 29.99 
วิทยาศาสตร์ 36.14 38.89 38.78 
ภาษาอังกฤษ 33.50 43.67 43.55 

เฉลี่ย 4 สำระ 36.95 42.25 42.13 
 

       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 
2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.32 51.65 10.33 
คณิตศาสตร์ 23.20 26.50 3.30 
วิทยาศาสตร์ 36.25 36.14 -0.11 
ภาษาอังกฤษ 25.20 33.50 8.30 

เฉลี่ย 4 สำระ 31.49 36.95 5.46 
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  5.3  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.87 54.81 54.29 
คณิตศาสตร์ 18.59 25.90 25.46 
วิทยาศาสตร์ 27.91 30.14 29.89 
ภาษาอังกฤษ 27.21 34.85 34.38 

เฉลี่ย 4 สำระ 30.40 36.43 36.01 
 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.75 47.87 -9.88 
คณิตศาสตร์ 20.67 18.59 -2.08 
วิทยาศาสตร์ 29.13 27.91 -1.22 
ภาษาอังกฤษ 26.50 27.21 0.71 

เฉลี่ย 4 สำระ 33.51 30.40 -3.11 
5.4  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

1) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 92.80 74.13 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 93.30 72.23 71.86 
เฉลี่ยรวม 93.05 73.20 73.02 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดี ด ี

   
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 87.54 92.80 +5.26 
การอ่านรู้เรื่อง 93.85 93.30 -0.55 
เฉลี่ยรวม 90.96 93.05 +2.09 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก  
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
ระดับปฐมวัย 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
ระดับคุณภำพ  : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ให้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย  ดังนี้ 

1.  โครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริมนม  จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารเสริมนมทุกวัน เด็ก 
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ครูได้ดูแลและเอาใจใส่ขณะที่
เด็กรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

2.  ส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกายทุกวัน ด้วยการท ากายบริหาร และออกก าลังกายตามรูปแบบ BBL  
ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ การออกก าลังกายประกอบอุปกรณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   
ในกิจกรรมประจ าวัน  เช่นฮูลาฮูป  ลิบบิ้ลผ้า และการเล่นเคลื่อนไหว  เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน ไทยในกิจกรรม
กลางแจ้ง  

3. ส่งเสริมให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงนอนพักผ่อนตอนกลางวัน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนา 

ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว ได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ให้
แข็งแรง ฝึกการวิ่ง เดิน การทรงตัว การหยิบจับสิ่งของ การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ส่งผลให้เด็กมีความคล่องตัว 
การหยิบจับการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างดี ควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี เด็กนักเรียน
ระดับปฐมวัยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็ก กล้ ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว 
สัมพันธ์กันและเหมาะสมกับวัย 

5. ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ดังนี้ ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักความสะอาดล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุก
ครัง้ เด็กได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟันไว้ในตัว
อาคารเรียนเพ่ือเด็กสะดวกในการท ากิจวัตรต่าง ๆ  รู้จักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
ให้เด็กได้รู้จักโทษและภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ และสอนให้เด็กหลีกเลี่ยงห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ  
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จากกิจกรรมสอนข่าวเหตุการณ์ในกิจกรรมประจ าวัน มีการตรวจสุขภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลธัญญา ทุกปี 
 โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์  จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนใน
การรอคอย  ยอมรับและพอใจในความสามารถ  และผลงานของตัวเองและผู้อื่น  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มี
ความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือและแบ่งปัน  เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั่น  
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการ
เคลื่อนไหว ดังนี้ 

1. กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมจินตนาการหนูน้อย  เด็กๆได้ท ากิจกรรมกลุ่มส่งเสริมให้เด็กรู้จักแบ่งปัน   
ยอมรับและพอใจในความสามารถของตน  ชื่นชมผลงานตนเองและของผู้อื่น  มีความมั่นใจกล้าพูดกล้า
แสดงออก 

2. กิจกรรมหนูน้อยอารมดีกับดนตรีและเสียงเพลง  เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงในตอน 
เช้าทุกวัน  เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกเหมาะสม  มีความม่ันใจมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และ
การเคลื่อนไหว 

๓. กิจกรรมหนูน้อยรักธรรมชาติ  กิจกรรม  Bag Bank Recycle (BBR) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตส านึกและ 
ค่านิยมท่ีด ี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ   

โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันวันมีวินัยในตนเอง  ประหยัดและ
พอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่นการไหว้  
การยิ้มทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  ดังนี้ 

1. กิจกรรมดาวเด็กดี  มอบส าหรับเด็กที่ท าความดีได้แก่การท าความสะอาดห้อง  รู้หน้าที่มีจิตอาสา   
ช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักประหยัดใช้น้ าใช้ไฟอย่างพอเพียง 

2. กิจกรรมเวรประจ าวัน  ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดใน 
และนอกห้องเรียน 

3. กิจกรรมกตัญญูหนูท าได้  ส่งเสริมให้เด็กมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ไหว้ ยิ้มและทักทายแสดงความ 
เคารพผู้ใหญ่ เช่นกิจกรรมวันไหว้ครุ  กิจกรรมวันแม่  เป็นต้น  

4. กิจกรรมสร้างวินัย เด็กถอดและวางรองเท้าเป็นระเบียบ  เข้าแถวรับนมรับอาหาร  ส่งงานรับ 
การบ้าน 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้   
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย   
มีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่นงานศิลปะ   
การเคลื่อนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ  และใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่นแว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล เป็นต้น  
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เด็กสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้คนอ่ืนเข้าใจ  ตั้งค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัยได้  และพยายามค้นหาค าตอบ  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก   เด็กได้คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 



17 
 

สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้  เด็กเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้  ตามความสนใจเช่นแว่นขยาย   
แม่เหล็กและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ 

3.  กิจกรรมนิทานคุณธรรม  เด็กใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ 
เหมาะสมกับวัย  เด็กเลือกนิทานที่ตนเองสนใจและยืมกลับไปอ่านที่บ้าน แล้วมาเล่าให้เพ่ือนๆฟัง 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับ  3   ขึ้นไปร้อยละ  90 จากการจัดโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างหลากหลาย   พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ 94.12  บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ  ๙0  จากการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์  จิตใจอย่างหลากหลาย   พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ 92.65   บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ   ๙0 จากการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคมอย่างหลากหลาย  พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ 94.12  บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  สื่อสารได้   
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้   ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ  ๙๐ จากการจัดโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างหลากหลาย   พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  สื่อสารได้มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ระดับ  3  ขึ้นไปร้อยละ 94.12  บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีบุคลากรครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีชุมชนที่เข็มแข็ง คอยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางโรงเรียนด้วยดี 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 มีเด็กจ านวน 5  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.35 ที่มีน้ าหนักส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงเห็นสมควรที่จะ
ได้รับการพัฒนา ในปีการศึกษา 2564 
 
5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โรงเรียนได้วางแผนที่จะจัดท าโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กนักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน จัดท าโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะเบื้องต้น จัดท าสารสนเทศความรู้สู่ผู้ปกครองในเรื่องส่งเสริม
สุขภาพเด็ก พัฒนาแหล่งเรียนรู้สนามเด็กเล่น ที่เล่นลานกลางแจ้งให้เด็กได้เล่นออกก าลังกายในกิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมอบรมนักเรียนลานหน้าอาคารอนุบาลก่อนเข้าห้องเรียน ออกก าลังกายแอโรบิคในทุกเช้า 
กิจกรรมกีฬาพ้ืนเมืองการเดินวิ่งกะลา เล่นกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปประกอบเพลง การเล่นในสระน้ าและ
ส่งเสริมบริการการตรวจสุขภาพให้กับเด็กโดยครูประจ าชั้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้ด าเนินการบริหารและจัดการที่คลอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครู
และบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสื่อการเรียนรู้และระบบประกันคุณภาพภายใน  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ดังนี้  

1. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

สูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชุมชนในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เปิดสอนระดับปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน และห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน 1 ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้จัดครูที่มี
ความรู้ความสามารถเข้าสอนประจ าทั้ง 3 ห้องอย่างเพียงพอ 

3. ส่งเสริมให้คุณมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ไดพั้ฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบในการจัดกิจกรรม มีการ
สังเกตและการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โดยจัดท าโครงการ
พัฒนาครู  มีการจัดอบรมภายในโรงเรียนเอง และส่งครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมทุกคน 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ

ปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็ก มุด ลอด ปีนป่าย     
สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  โดยเรามีสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง ( BBL ) เล่นตามรอย
พระยุคลบาท ซึ่งมีพ้ืนที่ในสภาพต่างๆ ดังนี้ 

1. กระดาษลื่น 
2. บ้านต้นไม้ 
3. ห้องสมุดลิง 
4. เรือนปั้น 
5. สระว่ายน้ า 

       5.  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
            โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ได้อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  โดยจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีครบทุกห้องเรียน
ประปฐมวัย 
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       6. มีระบบบิหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง
วิทยา ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่ทางโรงเรียน
ก าหนด จัดท าแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่สิลอดรับกับมาตรฐานที่ทางโรงเรียนก าหนดและด าเนิน
ตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าทุกปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญการมีประสบการณ์ทุกคน  
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ให้บริการสื่อสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ส าหรับครูทุกคนและมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับการตรวจ
เยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2563 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา มีการร่วมมือของทุก
ฝ่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ที่ปลอดภัยและเพียงพอ และโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในวิชาเอกปฐมวัย 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 พัฒนาการจัดครูเขา้สอนประจ าชั้นตรงเอกปฐมวัย 
 
5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่  1 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูเ พ่ีอยกระดับ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้คุณภาพด้วยการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการ
พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ โครงการจัดจ้างครูเพ่ือช่วยดูแลเด็กซ่ึงยังมีอัตราส่วนที่
มากเมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนเด็กกับครูผู้สอนปฐมวัยเพ่ือช่วยครูให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพรู้จักเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อกร
เรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กทีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูได้วิเคราะห์เด็ก 
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 เป็นรายบุคคล จัดท าแผนจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูจัดประสบการณ์ที่ 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการและตามความ
สนใจ ความสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลายรู้แบบจากแหบ่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น  เรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก   ครูจัดห้องเรียน 
ที่สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก  ระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น แว่นขยาย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาค าตอบ 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานเด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่
เหมาะสมและปลอดภัย ครูปฐมวัยยังมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งสาขา ท าให้สามารถ
บูรณาการกิจกรรมตามโครงการบ้านักวิทศาสตร์น้อย บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ 
 
5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง       
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สม่ าเสมอ ด าเนินการ
พัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์การณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ  
กระบวนกำรพัฒนำ 

        โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีการก าหนดจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายวิธีการ ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ การเรียนรู้
แบบ Active learning แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การระดม
สมอง การสอนแบบโครงงาน และเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ครูทุกคนไดน้ าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ และสื่อ (ICT) ที่มีความทันสมัยและหลากหลาย  ครูในแต่ระดับชั้นได้วางแผนร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินแบบบูรณาการ ครูเน้นการให้นักเรียนสืบค้นด้วยตัวเองและร่วมกัน
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้มีโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะทางด้านการคิดและการแสดงออกของนักเรียน    

ผลกำรด ำเนินงำน 

       ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่าผู้เรียนสามารถอ่าน  คิดวิเคราะห์และการเขียน  ระดับดี
ขึ้นไป ได้ร้อยละ 88.๑๒  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  ได้ร้อยละ  96.17  ผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ระดับผ่านขึ้นไปได้ร้อยละ  100  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีขึ้นไปได้ร้อยละ  71.01  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 เฉลี่ยร้อยละ 36.95  มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖3  เฉลี่ยร้อยละ 
30.40  ผลทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖3  คะแนนรวมเฉลี่ย 47.79 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ผลสอบการอ่าน Reading Test 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  ๒๕๖3  คะแนนเฉลี่ย 93.05  คุณภาพดีมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 



22 
 

   - นักเรียนมีความสามารถทางการแสดงออก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี ได้น าออกเสนอผลงานในลักษณะ
จิตอาสา ท าในท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด อย่างต่อเนื่อง 

ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำผลงำนดีเด่นประเภทสถำนศึกษำ 
ประเภทนักเรียน 

 

ประเภทนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 

นายสิทธิชาติ ชาติบุตร 
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย  

ประจ าปี พ.ศ.2563 ระดับดี ประเภทมัธยมศึกษา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กชายธนากร  นาจ ารัส 
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย  

ประจ าปี พ.ศ.2563 ระดับดี ประเภทประถมศึกษา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กหญิงพิชามญชุ์  ค าวิโส 
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ.2564 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงศศิกานต์  ของหอม 
ได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” 

ระดับจังหวัด  ประจ าปี พ.ศ.2564 
ศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 

ข้อมูลหลักฐำน และเอกสำรสนับสนุน 
๑. ด้ำนคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    ๑.๑  สถานศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาข้ึนและรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จ านวน 261 คน)  
ของสถานศึกษา แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 

๑.  การประเมินด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ พบว่า นักเรียนจ านวน 230   
คน  มีผลการทดสอบการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.12 
(สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐) 
  ๒.  การประเมินด้านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา พบว่านักเรียนจ านวน 230 คนมีผลการทดสอบการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.12 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
๘๐.๐๐) 

 ๓.  การประเมินด้านการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี
ขึ้นไป จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 81.22 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘0.๐๐) 
   ๔.  การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 80.00) 

 5.  ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ
พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.01 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
2. ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 96.17    
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2.  ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 100    

3.  ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างละความหลากหลาย มีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 100    

4.  ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 
261  คน คิดเป็นร้อยละ  100    

5.  ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 261  คน คิดเป็นร้อยละ  100    
  
แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยใน
การด าเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากข้ึน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โดยโรงเรียนได้วางแผนโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติงานที่สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น  เช่น   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ   โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  โครงการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์   โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา  โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  มีการด าเนินการพัฒนาโดยใช้วงจร PDCA 
ในการด าเนินการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  มีการด าเนินการประสานงานกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูมาฝึกประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูเฉพาะทาง 

ข้อมูลหลักฐำน และเอกสำรสนับสนุน 
 1. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีการบริหารจัดการโดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
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นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 

   2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรี ยนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  มี
การน าความรู้ข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความต้องการของผู้เรียนโดยยึดการ
ด าเนินการ  PDCA ในการท างานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้มีผู้ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 

 4. ได้มีการวางแผนนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 5. มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมี  ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

 6. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา จากคณะครู 
ผู้ปกครอง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และทุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 7. น านวัตกรรมใหม่ที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ในการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ  ประเภทสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

 
 - ได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) ของเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น               
 
แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

๑.  พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๒.  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้วน ามาสู่การระดมความคิดเพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
๓.  จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่น  การวางระบบการดูแลนักเรียน การให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 
โดยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้วางแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  โดยมีโครงการต่างๆรองรับดังนี้  โครงการจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์   โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา   โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย   โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพสมบูรณ์  โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันวางแผนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพวิชา ศักยภาพของผู้เรียน และจุดประสงค์เป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม  มีความสุขในการเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เรียน ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน  ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรม Bag Bank 
Recycle  โครงงานคุณธรรม โครงงานแปรรูปอาหาร โครงการดนตรีไทย นอกจากนั้นทางวิชาการส่งเสริมให้
นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้บรรลุผลต่อผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุน 
-  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา  

โดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
และครูร้อยละ  80   มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 -  ครูร้อยละ ๘๐ สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระทีส่อน 
โดยสื่อการสอนที่ใช้ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรค า วิดีโอ และเกมต่าง ๆ  
เป็นต้น นอกจากนี้ครูในสถานศึกษาทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูทุกคนต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน
จัดท าการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
สถานศึกษา  เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 -   ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและน าผลการไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook  
การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ครูทุกคนต้องด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  แล้วจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
แบ่งสัดส่วนของประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อฝ่าย
วิชาการ ครูร้อยละ ๑๐๐  ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ 
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แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
๑.  พัฒนาครูให้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                        
๒.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตร

สถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

3.  ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในกลุ่ม PLC ของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือระดมแนวคิด
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้จัดโครงการพัฒนาดังนี้  โครงการสนับสนนุ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายโรงเรียน
คุณภาพ  โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม  โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยใช้ DLTV,DLIT ใน
การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม   โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา(วันส าคัญ)   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนบ้ำนแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยำ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1 
ระดับปฐมวัย 
 

มำตรฐำน / 
ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของ  ตนเองได้ 
 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90   
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

1. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย 
   - กิจกรรม BBL 
   - กิจกรรมฮูล่าฮูป 
   - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในกิจกรรม
ประจ าวัน 
   - เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
   - กิจกรรมการแปรงฟัน 
   - กิจกรรมการนอนพักผ่อนกลาง 
   - ภาพกิจกรรม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90   
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

   - ผลงานเด็กจากกิจกรรมสร้างสรรค์เสริม
จินตนาการหนูน้อย 
   - กิจกรรมหนูน้อยอารมณ์ดีกับดนตรีและ
เสียงเพลง 
   - ภาพกิจกรรม 
   - ผลการประเมินพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
   - รายงานกิจกรรมลูกเสือเตรียมส ารอง 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วย
แหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90   

ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

   - ผลการประเมินพัฒนาด้านสังคม 
   - ภาพกิจกรรม 
   - บันทึกการท าความดี 
   - กิจกรรมเวรประจ าวัน 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมสร้างระเบียบ วินัย การเข้าแถว 

1.4 มีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90   

ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

- ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
- โครงการวิทยาศาสตร์ 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานกิจกรรม 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

สรุปผล ยอดเยี่ยม   
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มำตรฐำน / 
ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขออง
ท้องถิ่น 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีเลิศ 

- แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัว
แฮดส้มโฮงวิทยา 
- แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

- รายงานการอบรมศึกษาดูงาน 
- ภาพกิจกรรม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

- บันทึกการจัดท าสื่อ 
-บันทึกการใช้สื่อ DLTV 
- รายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- ภาพกิจกรรม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

- บันทึกการยืมส่งหนังสือนิทาน               
ไปอ่านที่บ้าน 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- ทะเบียนสื่อ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
 
 
 

ดีเลิศ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- ภาพกิจกรรม 
- วิทยากรท้องถิ่น 

สรุปผล ดีเลิศ  
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มำตรฐำน / 
ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
การพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล                     
เต็มศักยภาพ 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกหลังการสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- ภาพกิจกรรม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับระสบ
การณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

- กิจกรรมโครงงาน วัฏจักรการสืบเสาะ 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- ภาพกิจกรรม 
-ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้             
ใช้สื่อเทคโนโลยี                 ที่
เหมาะสมกับวัย 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

- ทะเบียนสื่อ 
- ทะเบียนการใช้สื่อ DLTV 
- สนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง 
( BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
- สภาพจริง  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

-แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
-ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

สรุปผล ดีเลิศ  

ผลสรุปทั้ง 3 มำตรฐำน ดีเลิศ  
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนบ้ำนแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยำ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน / 
ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   
    
 
 
 

 
ดีเลิศ 

(ร้อยละ 80 
ขึ้นไป) 

 
 
 
 

 

 
ดีเลิศ   

  
 

 
 
 
 

  
1. สรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแยก
ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
๒. สรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแยก
รายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. ผลการทดสอบการอ่านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 

   2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 
 

ดีเลิศ   
  
  
 

๑. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 
 

ดีเลิศ   
  
 
 

๑. โครงงาน Bag Bank Recycle (BBR) 
๒. โครงงานคุณธรรมนักเรียน 

   4. มีความสามรถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ  
 
 

๑. ระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
๒. รายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้าน
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี 

   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 
 

ดี 
 
 
 

๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลการทดสอบการอ่านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
3. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 
 

ดีเลิศ   
 
 

๑. ผลการประเมินความพร้อมของผู้เรียน มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
๒. รายงานการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และอาชีวศึกษา 
๓. ผลงานนักเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
   1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 
 

 
 

ดีเลิศ  
 
 

 

 
 
๑. สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. สรุปกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๓. สรุปการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

   2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ  
 
 

1. รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาน าวงดนตรี
ร่วมงานชุมชน 
2. สถิติการใช้ห้องดนตรีไทย 
3. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของนักเรียน 

   3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 

ดีเลิศ  
 
 

๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนตามแตกต่างและ
หลากหลาย 
๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 
๓. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
๔. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  
และยุวกาชาด ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓  
๕. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   4. สุขภาพทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80 

ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ  
 

๑. แบบรายงานสุขภาพนักเรียน 
๒. รายงานโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี 
๓. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี ปีที่ 4 
4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ 

สรุปผล ดีเลิศ   
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มำตรฐำน / 

ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ   
 
 

๑. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ   
 
 

๑. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๒. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. รายงานการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๔. รายงานผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน   
๕. รายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
  

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ   
 

๑. รายงานการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
๒. รายงานการอบรมสัมมนาอ่ืนๆ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ   
 

๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
๒. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๓. แฟ้มภาพกิจกรรม 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้   
  
 

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ   
 

๑. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านแก
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา   
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๒. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๓. สารสนเทศของโรงเรียน 
๔. การผลิตสื่อการเรียนรู้ 

สรุปผล ดีเลิศ    

 
 
 
 



34 
 

มำตรฐำน / 
ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ร่องรอย / หลักฐำน / เครื่องมือ 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ดีเลิศ   
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. เว็บไซต์ DLIT 
๓. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๔. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

 
 

ดีเลิศ 
 

 

๑. แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
๒. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
๓. แบบรายงานการวัดผลประเมินผล
รายวิชา (ปพ.๕) 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
(รอ้ยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ดีเลิศ 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 
๓. ชิ้นงาน/รายงานของผู้เรียน  
๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สรุปผล ดีเลิศ  

ผลสรุปทั้ง 3 มำตรฐำน ดีเลิศ  
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