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ค าน า 

                    ร าย งาน ก า รป ระ เมิ น ต น เอ งข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า   (Self-Assessment  Report : SAR)  
 โรงเรียนบ้ านบ้ านหาดสองแคว  ประจ าปี การศึ กษา  256 4 เป็ นการสรุปผลการจัดการศึ กษ า   
ที่สอดคล้องกับบริบท  สภาพ  และความต้องการของสถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานศึกษา และมุ่งเน้นตอบค าถาม  3  ข้อ  คือ 
                   1)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด   
                   2)  ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง    
                   3)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร   
                   ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
จ านวน  3  มาตรฐาน   ได้แก่  คุณภาพของเด็ก   กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัด-ประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพ
ผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับในการประเมินภายนอกรอบสี่รุ่นแรก 

                 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : 
SAR)  จะเป็นสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

                                                                                                   
                                                                                             โรงเรียนบา้นหาดสองแคว      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

 
เร่ือง หน้า  
บทสรุปผู้บริหาร 1  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน   
1.ข้อมูลทั่วไป 4  

- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 4  
- ข้อมูลนักเรียน 6  
- ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย 8  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 10  
- ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  11  
- มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก       11  
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 15  
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 18  

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 21  
ภาคผนวก 

- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแควเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแควเรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
- สรุปการประเมินปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา 2564 
- ภาพกิจกรรม การประเมินปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา 2564 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 
                โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนบุาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ 

1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  การศึกษาปฐมวัย (4-6 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 1 คน   จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 15 คน 

2. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
- ประถมศึกษา      :  มีนกัเรียน จ านวน   66 คน 
- มัธยมศึกษา        :  มีนักเรียน จ านวน   33 คน 

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จ านวน 14 คน ผู้เรียน จ านวน 114 คน  
                    โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
                     1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ก าหนดค่าเป้าหมายและ
ประกาศให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
                    2. ก าหนดวิธีการพัฒนา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐาน 
                   3. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมหลัก6กิจกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                        
                   4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อม
ทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง รับทราบ เพ่ือใช้พิจารณาในการวางแผนแนว
ท างานการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 และสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน  
                   5. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรายงานผลการพัฒนา สถานศึกษาน ารายงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ จุลสาร Website 
ของโรงเรียนหรือชี้แจงในการประชุมครู การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการด าเดินงาน 
                 
              ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการศึกษา โดยประเมินผลการ
ติดตาม ตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ผลปรากฎดังนี้  
              มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 
    สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้รับคุณภาพ  อยู่ในระดับดีเลิศ 

               ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า โรงเรียนด าเนินงานได้ประสบ
ความส าเร็จในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้                    
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบก าหนด โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย             ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี                  ของ
สถานศึกษา ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนมีผลบรรลุตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ                 ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา   
 
 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
       จดุเด่น  
                    

1. จุดเด่น 
2.1 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว คือ เด็กท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา ครูจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองตามการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักร
สืบเสาะเด็กสามารถใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก และสื่อทางวิทยาศาสตร์ได้คล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าแสดงออกและมี
ทักษะในการแสวงค าตอบหรือได้มาซึ่งค าตอบได้ เด็กมีทักษะการสื่อสาร การถาม การตอบ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ต่อไป 

2.2 มาตรฐานที2่ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาเอกที่สอน และมีประสบการณ์ใน

การสอนท าให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการสอนที่เหมาะกับการพัฒนา และทักษะที่จ าเป็นตามวัยส าหรับผู้เรียน 

 
 
 



 

 

2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กได้อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพของเด็กเป็น

รายบุคคล จัดประสบการณ์/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างโดดเด่น 

จุดทีค่วรพัฒนา 
  

2. จุดที่ควรพัฒนา 
3.1 มาตรฐานที1่ คุณภาพของเด็ก 

                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย                 
ทั้ง 4 ด้าน 
              2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
เหมาะสมตามวัย   

3.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
              จัดให้ครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน บ้านหาดสองแคว  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๒  ต าบลหาดสองแคว     อ าเภอตรอน     
จังหวัด อุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์ ๕๓๑๔๐    โทรศัพท์    ๐๕๕- ๔๙๖๐๐๔       โทรสาร.- 
e-mail hadsongkhaew@gmail.com website  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690096 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  ๑ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
   ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ๑ 9 ๐ 2 ๐ ๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:hadsongkhaew@yahoo.co.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690096


 

 

๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน ๐ ๐ 11 ๐ 3 ๐ 
 

 
๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ช.ม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑  -  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒ ประถมศึกษา      ๑      ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     ๓.  ภาษาไทย ๑      ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔.  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๕. สังคมศึกษา ๑ ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๖.  คณิตศาสตร์ ๑ ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๗.  สุขศึกษา ๑ ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๘.  เกษตร ๑ ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๙.  แนะแนว ๑      ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๐. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๑      ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๒. วิทยาศาสตร์ ๑      ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๓. ปฐมวัย 1      ๒8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม ๑๓  
 
 
 
 



 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3  รวม ๑25  คน (ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖3)    
ระดับอนุบาล 
 
 
  
 

 
 

 
 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๕ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 6 6 12 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 5 7 12 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 9 6 15 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 4 5 9 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 9 7 16 
รวมประถม 38 36 74 
 

 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๒ 5 3 8 
อนุบาล ๓ 6 5 11 
รวมอนุบาล ๑1 8 ๑9 



 

 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 3 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 1 6 

รวมมัธยม 23 9 32 



 

 

 
1.4 ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
 
 1.4.1 ผลการประเมินด้านร่างกาย 
ระดับชั้น จ านวน ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อนุบาล 2 7 0 0 0 0 7 100 
อนุบาล 3 8 0 0 0 0 8 100 
รวม 15 0 0 0 0 15 100 

ได้คุณภาพ 2 ขึ้นไป 15 
ร้อยละ 100 

  
 
 1.4.2 ผลการประเมินด้านอารมณ์-จิตใจ 
ระดับชั้น จ านวน ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อนุบาล 2 7 0 0 0 0 7 100 
อนุบาล 3 8 0 0 0 0 8 100 
รวม 15 0 0 0 0 15 100 

ได้คุณภาพ 2 ขึ้นไป 15 
ร้อยละ 100 

 
 1. 
4.3 ผลการประเมินด้านสังคม 
ระดับชั้น จ านวน ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อนุบาล 2 7 0 0 0 0 7 100 
อนุบาล 3 8 0 0 0 0 8 100 
รวม 15 0 0 0 0 15 100 

ได้คุณภาพ 2 ขึ้นไป 15 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 



 

 

 
 1.4.4 ผลการประเมินด้านสติปัญญา 
ระดับชั้น จ านวน ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อนุบาล 2 7 0 0 0 0 7 100 
อนุบาล 3 8 0 0 2 25 6 75 
รวม 15 0 0 2 13.33 15 86.67 

ได้คุณภาพ 2 ขึ้นไป 15 
ร้อยละ 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    
                       ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า   (Self-Assessment  Report: SAR)   
ของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอด
เยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
              มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2564 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้              
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์            
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

                    การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก      
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ       

สรุปภาพรวม      
ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว สรุปภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ รียนเป็น
ส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัย  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้  
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ร้อย 100 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  
แนวทางการพัฒนา 
         นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
ได้จัดกิจกรรมที่ หลากหลาย ทั้ งรูปแบบกิจกรรม
ประจ าวัน กิจกรรมที่เรียนตามหน่วยการเรียน และ
โครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ดังนี้  โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม(นม) ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.หาดสองแคว มี
ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล น้ า ห นั ก ส่ ว น สู ง  ทุ ก เดื อ น                       
ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  มีกิจกรรมประจ าวันคือการเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี มีโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
โครงการห นู น้ อ ย ฟั น สวย  แปรงฟั ดทุ ก วั นห ลั ง
รับประทานอาหาร ท าให้สมารถดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย สามารถปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

1.โครงการหนูน้อยฟันสวย 
2.โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ 
3.โครงการกีฬา-กรีฑานักเรียนปฐมวัย 
4.แบบบันทึกการดื่มนม 
5.บันทึกการแปรงฟัน 
6.แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ  การวัดส่วนสูง    
การชั่งน้ าหนัก บัตรสุขภาพ 
7.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการ 
8.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
9.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
10.ภาพถ่ายกิจกรรม 



 

 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
        จากการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย
ด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2564 พบว่าเด็กจ านวน 15 
คน มีพัฒนาการด้านร่างกายในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
1.2  เด็ก มีพัฒนาการด้ านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้  ร้อยละ 100                        
ระดับยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้ 
แนวทางการพัฒนา 
         นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เป็น เด็กร่า เริงแจ่ม ใส  แสดงอารมณ์ ความรู้สึ กได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตาม  ที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี   
             โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
ส่งเสริมให้แก่เด็กในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านศิลปะ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมศิลปะในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กแสดง
ความสมารถด้านศิลปะ เช่นการประกวดระบายสี
กิจกรรมวันส าคัญท่ีโรงเรียนจัด 

2. ด้านดนตรี สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านดนตรีให้กับนักเรียน เช่น ก่อนเรียนจะให้นักเรียน
ร้องเล่นเต้นก่อนเข้าบทเรียน  

3. ด้านการชื่นขมธรรมชาติ โดยน าเด็กไป
ทัศนศึกษาสถานที่ภายในโรงเรียนและภายในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ รักธรรมชาติ  
             จากการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับ
ปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ  ปีการศึกษา 2564 พบว่า

1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง 
3.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
4.โครงการกีฬา-กรีฑานักเรียนปฐมวัย 
5.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการ
ด้านร่างกายเด็ก (อนุบาล) 
6.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
7.แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
8.สมุดบันทึกความดี 
9.ภาพถ่ายกิจกรรม 
 



 

 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

เด็กจ านวน 15 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ           
ในระดับดีข้ึนไป จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 100  
 
 
1.3  มีพัฒ นาการด้ านสั งคม ช่ วยเหลื อตน เองและเป็ นสมาชิ ก  ที่ ดี ของสั งคม  ร้อยละ 100                       
ระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
         นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เป็นเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒ น ธรรม ไท ย  เช่ น  การ ไห ว้  การยิ้ ม  ทั กท าย                  
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่   เป็นต้น  ยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น ความคิด 
พฤติ กรรม  พ้ื น ฐานครอบครัว  เชื้ อชาติ  ศาสนา 
วัฒนธรรม  
      จากการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย
ด้านสังคม   ปีการศึกษา 2564 พบว่าเด็กจ านวน 15 
คน มีพัฒนาการด้านสังคม  ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

1.โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง 
2.โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 
3.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
4.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน 
6.โครงการวันส าคัญต่างๆ 
7.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  
8.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
9.แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
10.สมุดบันทึกความดี 
11.ภาพถ่ายกิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ร้อยละ 89.47 
ระดับดีเลิศ             
  

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได ้ 
แนวทางการพัฒนา 
         นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  เด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ 
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ     
                    จากการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ระดับปฐมวัยด้านสติปัญญา  ปีการศึกษา 2564 พบว่า
เด็กจ านวน 15 คน มี พัฒนาการด้านสติปัญญา                  
ในระดับดีขึ้นไป  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.47 
 

1.โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
3.โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน 
4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5.การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
6.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  
7.แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
8.ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
     จุดเด่น 

 
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว คือ เด็กที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา ครูจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองตามการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักร
สืบเสาะเด็กสามารถใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก และสื่อทางวิทยาศาสตร์ได้คล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าแสดงออกและมี
ทักษะในการแสวงค าตอบหรือได้มาซึ่งค าตอบได้ เด็กมีทักษะการสื่อสาร การถาม การตอบ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ต่อไป 

 

จุดควรพัฒนา 
  
              ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
  



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
บุคลากร  สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 
 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 
       ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2561 ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และน าสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2561 ฉบับปรับปรุง2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย                           
5.ร่วมกิจกรรมในชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสอง
แคว 
6.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  
7.แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
8.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
แนวทางการพัฒนา 
       โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยจ านวน 2 ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ 2 และ 
อนุบาล 3 มีครูประจ าชั้นที่จบเอกการศึกษาปฐมวัยครบ
ชั้น 

1.วุฒิการศึกษาครู 
2.ประวัติส่วนตัวครู 
3.รายงานการอบรม ประชุม สัมมนา 
4.ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
5.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่0 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
แนวทางการพัฒนา 
          1.ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการได้รับการพัฒนาพัฒนา
ตามระบบคูปองครู  และการอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอื่นๆ  
         2 .ให้ ครูผู้ สอนร่วม เป็นวิทยากรแกนน าในการ                               
-อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
         3.การจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่   มีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์  มีการ
นิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน า ขวัญก าลังใจเป็นไปตามปฏิทิน
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
  

1.หนังสือ/ค าสั่ง การประชุม/อบรม/
สัมมนา 
2.ตารางกิจกรรมการประชุม/อบรม/
สัมมนา 
3.แบบบันทึกผลการสรุปงานจากการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
4.วุฒิบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
5.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา 
        โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีการ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภั ย ส่ งเสริม ให้ เกิดการเรียนรู้  มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก  จัดให้มีกระบะ
น้ า กระบะทราย มีสนามเด็กเล่นเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและนอก
ห้องเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่
หลากหลายให้กับนักเรียน เช่น การจัดมุมประสบการณ์ ภายใน
ห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การจัดป้ายนิเทศตาม
หน่วยการเรียน วันส าคัญต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญ  

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปี
พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง
2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย                           
4.ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
5.สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
4.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 



 

 

จุดเด่น 

 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่ อ  สนับสนุนการจัดประสบการณ์                    
ระดับดีเลิศ           

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์          
แนวทางการพัฒนา 
            โรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู  มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัด
ประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้
ครูและเด็กสามารถใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดเรียน
เรียนการสอนได้ทั่วถึงทุกห้องเรียน 

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปี
พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง
2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย                           
4.ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
5.แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนรู้ใน-
นอกห้องเรียน 
6.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 

( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา 
            โรงเรียนบ้านหาดสองมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย องค์กร
เอกชน ระดมทุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเด็กทั้ง  4 ด้าน 

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปี
พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง
2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย                           
4.ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
5.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาเอกท่ีสอน และมีประสบการณ์ในการสอนท า
ให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการสอนที่
เหมาะกับการพัฒนา และทักษะที่จ าเป็นตามวัยส าหรับผู้เรียน 

 
 



 

 

 
 จุดควรพัฒนา 

             1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
             2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
เหมาะสมตามวัย   
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด
ประสบการณ์  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏ
จักรสืบเสาะ กิจกรรมสะเต็มศึกษา การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น 
นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์  การจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 

( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา 
     โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดให้ครูได้เข้าร่วมรับการ
อบรมเพ่ือน ามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการตามวัย 

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2561 ฉบับปรับปรุง2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย 
4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5.กิจกรรมสะเต็มศึกษา                           
6.กิจกรรมหลัก6กิจกรรม 
7.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
     โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้จัดวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2561 ฉบับปรับปรุง2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย 
4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5.กิจกรรมสะเต็มศึกษา                           
6.กิจกรรมหลัก6กิจกรรม 
7.ภาพถ่ายกิจกรรม 



 

 

จุดเด่น 

 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 3 .3จัดบรรยากาศที่ เ อ้ือต่ อการเรียนรู้ ใช้ สื่ อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
 แนวทางการพัฒนา 
            โรงเรียนบ้านหาดสองแคว จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัด
ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2561 ฉบับปรับปรุง2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย 
4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5.กิจกรรมสะเต็มศึกษา                           
6.กิจกรรมหลัก6กิจกรรม 

 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผล การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน เอกสารร่องรอย/หลักฐาน 
( โครงการ/กิจกรรม) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผล 
การป ระ เมิ น พั ฒ น าการ เด็ ก ไป ป รับ ป รุ ง  ก ารจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 แนวทางการพัฒนา 

  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย 
การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการ
เด็กอย่างเป็นระบบ   

1.หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2561 ฉบับปรับปรุง2562 
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.แผนปฎิบัติการระดับปฐมวัย 
4.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
5.แบบบันทึกผลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
6.แบบสังเกตพฤติกรรม 
7.แฟ้มสะสมผลงาน 
8.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กได้อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  

จัดประสบการณ์/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างโดดเด่น 
 
  จุดควรพัฒนา 
  
            จัดให้ครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง   



 

 

 
ตอนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
                  ผลการด า เนิ น งาน ในภ าพรวมโรงเรียนบ้ านห า ดสองแควได้ จั ดการจัดการศึ กษ า                        
ใช้หลักบริหารและจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครองและประชาชน  ร่วมมือกันวางแผน ร่วมมือกันปฏิบัติกับ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกระดับทุกฝ่าย  การบริหารงานบริหารแบบ PDCA ในทุกกิจกรรมมีการติดตาม
ประเมินผลการท างานติดตามโครงการเป็นระยะ ๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานแล้วรายงาน  ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบจนท าให้ โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จเป็นส่วนมาก ท าให้นักเรียน                
ระดับปฐมวัยร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความสุข สนุกสนาน และมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ                   
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

3. สรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
92.11 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

ดีเลิศ 
100 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1 .2  มี พัฒ นาการด้ านอารมณ์ จิต ใจควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

ยอดเยี่ยม
100 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

ยอดเยี่ยม
100 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้              

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

ยอดเยี่ยม
100 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ  

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์            

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 



 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.3  จัดบรรยากาศที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ สื่ อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้รับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

4. จุดเด่น 
2.1 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดสองแคว คือ เด็กท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา ครูจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองตามการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักร
สืบเสาะเด็กสามารถใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก และสื่อทางวิทยาศาสตร์ได้คล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าแสดงออกและมี
ทักษะในการแสวงค าตอบหรือได้มาซึ่งค าตอบได้ เด็กมีทักษะการสื่อสาร การถาม การตอบ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ต่อไป 

2.2 มาตรฐานที2่ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาเอกที่สอน และมีประสบการณ์ใน

การสอนท าให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการสอนที่เหมาะกับการพัฒนา และทักษะที่จ าเป็นตามวัยส าหรับผู้เรียน 

2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กได้อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพของเด็กเป็น

รายบุคคล จัดประสบการณ์/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างโดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. จุดที่ควรพัฒนา 
3.1 มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก 

                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย                 
ทั้ง 4 ด้าน 
              2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
เหมาะสมตามวัย   

3.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
              จัดให้ครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘                          
ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครูตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปี การศึกษา                      
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เล่มนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
   (นายบัญชร  จันทร์ดา) 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
  (นางจิตราภรณ์  มุขวัฒน์) 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนครู      กรรมการ 
(นายปฐมพงศ์  แดงกองโค) 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ 
      (นายสมภพ  ตรีพุฒ) 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

       (นางรัตนะ  เสริมมา) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ 
   (นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนศิษย์พระภิกษุ      กรรมการ 
   (พระสุรสิทธ์   วรรณศิริ) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
            (นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน) 
 

ลงชื่อ..สิบเอก...................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว           กรรมการ 
      (บุญแล   บางจับ)                                                            และเลขานุการ 



 

 

 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

ที่  17/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 , 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR) เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ถัดไป และน าเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด  ต่อสาธารณชน ดั งนั้ นทางโรงเรียนบ้ านหาดสองแคว                                   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี(SAR) ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    
  ๑.๑  สิบเอกบุญแล    บางจับ                   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางเครือวัลย์ ยานนาวา                       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายปฐมพงศ์ แดงกองโค                     กรรมการ 
  ๑.๕  นางสาวอภัสนันท ์ นุอิน                          กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  อ านวยความสะดวก ก ากับ ดูแล 
ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหาตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
 ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย 
      ๒.๑ นางอภัสนันท์  วงษ์รีย์                       ประธานกรรมการ 
  ๒.2 นางสาวสุดารัตน์                โตอ่ิม           กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.3 นางสาวแก้วกัลยา               นพรัตน์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.๑  นางเครือวัลย์  ยานนาวา       ประธานกรรมการ 
  3.๒  นายปฐมพงศ์           แดงกองโค                รองกรรมการ 
  3.3  นางศศิธร                  ทิมให้ผล       กรรมการ 
  3.4  นางมัชฌิมา  เที่ยงผดุง       กรรมการ 
  3.5  นางรัตนากฤต  ศิริบุญ        กรรมการ 
  3.6 นางสาวณพัชกาญจน์  ถนอมจิตร       กรรมการ 
  3.7 นางสาววภิารัตน์  เอียวงษ์        กรรมการ 

3.8  นางเสาวลักษณ์     ยาวิราษฎร์             กรรมการ 
3.9  นางสาวอังคณา  คุตนวล              กรรมการ 
3.10 นายพรศักดิ์   ทิมให้ผล                กรรมการ 
3.11  นางอภัสนันท์  วงษ์รีย์                        กรรมการและเลขานุการ 

  3.12  นางสาวแก้วกัลยา             นพรัตน์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่  1  เมษายน   ๒๕65  
 
 
                                                                    สบิเอก 

                  ( บุญแล  บางจับ ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

..................................................................... 
  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมทั้งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน                                บ้าน
หาดสองแคว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่            
ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48         
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน 
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน                 
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียน บ้านหาดสองแคว                                      
จึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิรูประบบ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย                  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
 

ประกาศ   ณ   วันที่   1 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
สิบเอก 

  (บุญแล   บางจับ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันที่   1 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
๑. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
            มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้              

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ สนับสนุนการจัดประสบการณ์            
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผล การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

---------------------------------------------------- 
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.2561              

และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมทั้งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านหาดสองแควจึงได้ปรับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                
การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดสองแควมีคุณภาพ
และได้ มาตรฐาน จึ งก าหนดค่ า เป้ าหมายการพัฒ นาตามมาตรฐานการศึ กษ าของสถานศึ กษ า                       
ระดับปฐมวัยเพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่   1 กรกฎาคม 2564 
 

 

สิบเอก 

(บุญแล   บางจับ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖ 
ฉบับลงวันที ่  1 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนได้ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80 
๑.๒ 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80 
๑.๓ 

มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหารความรู้ได้ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 

๒.๕ 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ 
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฎิบัติได้อย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ทีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

               1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
               2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  คะแนนระหว่าง  ๙๐  -  ๑๐๐ 
  ระดับ 4 ดีเลิศ   คะแนนระหว่าง  ๘๐  -  ๘๙ 
  ระดับ 3 ดี   คะแนนระหว่าง  ๗๐  -  ๗๙ 
  ระดับ 2 ปานกลาง  คะแนนระหว่าง  ๖๐  -  ๖๙ 
              ระดับ 1 ก าลังพัฒนา คะแนนระหว่าง  ๕๐  -  ๕๙ 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อย

ละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 1 กิจวัตรประจ าวัน 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ชุดที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชุดที่ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 5 กิจกรรมเสรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 6 กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญของการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โดย
ต้นสั งกัด  ๓ ) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบั ติ งานที่ ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณ ชน                                     
๔) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖4 เสนอต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับให้สถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้
ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่ และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี ๒๕๖4
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ขอขอบคุณ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอและแนะน า
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสืบไป 
 
 
         โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปผู้บริหาร           ๑ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา        4 
 -   ข้อมูลทั่วไป          4 
    -   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        4 

-   ข้อมูลนักเรียน         6 
-   ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564   8 

        -    ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  17                         
-    ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ   18 
     (National Test NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

           -   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    20 
    ข้อมลูการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖4   23 

ส่วนที่  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
 -   มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน       25 
 -   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   39 
 -   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   44 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    48 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก           

- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- ประการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน   มี
การจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย  มีครูหรือผู้ เลี้ ยงดู เด็ ก จ านวน  1  คน                                       
เด็กจ านวน 15 คน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 
  - ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๖ คน ผู้เรียนจ านวน 66 คน 
  - มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 5 คน ผู้เรียนจ านวน 33 คน 
 รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 12 คน ผู้เรียนจ านวน 114 คน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการศึกษา โดยประเมินผลการติดตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ผลปรากฏดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน      ระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 
 ผลการประเมิณคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม    ระดับ ดีเลิศ 

1. จุดเด่น 

               1.  โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
และค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและประชาธิปไตย ท า
ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
นักเรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง เขียนสื่อสารและคิดค านวณได้ทั้งยังใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (  Reading   Test : RT ) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.66  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ และการ
ประเมินผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.42  สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทั้งด้านดนตรี  ศิลปวัฒธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนลาวเวียงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงการแสดงความสามารถด้านดนตรี
อังกะลุง เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการท างานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบ  
     2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย  มี
การประชุมแบบออนไลน์   การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 



 

 

ประเมินผลการการจัดการเรียนเรียนรู้  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
  3. ครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแบบ Active learning ผ่านการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น  
การท าเกษตรอินทรีย์ การท าโครงงาน เป็นต้น  ซึ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  โดยผ่าน
กระบวนการกลุ่ม  ซึ่งครูได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งน าสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เช่น ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตนเอง  ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงครูและนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการจัดการเรียนรู้ที่มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันระหว่าง
การเรียนการสอนร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด การฟัง การตั้งค าถาม การแสดงออก
หน้าชั้นเรียน และการพูดในที่สาธารณะ 

2. จุดที่ควรพัฒนา 

     1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 
2564 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสาระ
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนทั้ง 2 ระดับชั้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

 3. ควรให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานทักษะอาชีพ  กิจกรรมอย่างหลากหลาย และเสริมสร้าง
นวัตกรรม Best Practice ในระดับชั้นของตนเอง เพ่ือพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการท างานวิจัยในส่วนของนวัตกรรม
ร่วมด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนบูรณาการภูมิปัญญาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
      1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ท าการสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อน จัดท าสื่อการสอน แบบฝึกหัด ข้อสอบที่สอดคล้องกับรูปแบบ
ข้อสอบของ สทศ. (Test Blueprint) รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีผลทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าระดับประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ น าผล
การเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาวางแผนปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้ทันต่อเหตุการณ์และ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      3. จัดให้ครูได้เข้ารับการอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนความ
ต้องการของหลักสูตรท้องถิ่น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมาก
ขึ้น และจัดให้ครูได้ PLC ในทุกสัปดาห์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของผู้เรียนและพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน บ้านหาดสองแคว  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๒  ต าบลหาดสองแคว     อ าเภอตรอน     
จังหวัด อุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์ ๕๓๑๔๐    โทรศัพท์    ๐๕๕- ๔๙๖๐๐๔       โทรสาร.- 
e-mail hadsongkhaew@gmail.com website  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690096 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  ๑ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
   ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ๑ 10 ๐ 2 ๐ ๒ 
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๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน ๐ ๐ 11 ๐ 4 ๐ 
 

 
๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ช.ม./สัปดาห์) 

๒. บริหารการศึกษา ๑  -  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๓ ประถมศึกษา      ๑      ๒5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     ๓.  ภาษาไทย ๑      ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔.  ภาษาอังกฤษ 2 ๒7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๕. สังคมศึกษา 1 ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๖.  คณิตศาสตร์ ๑ ๒8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๗.  สุขศึกษา ๑ ๒8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๘.  เกษตร 1 ๒7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๙.  แนะแนว ๑      ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๐. คอมพิวเตอร์ 2      ๒2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๒. วิทยาศาสตร์ ๑      ๒6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๓. ปฐมวัย 1      30 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม ๑๓  
 
 
 
 



 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4  รวม ๑14  คน (ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖4)    
ระดับอนุบาล 
 
 
  
 

 
 

 
 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 4 3 7 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 5 5 10 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 6 6 12 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 5 7 12 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 9 6 15 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 5 5 10 
รวมประถม 34 32 66 
 

 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๒ 4 3 7 
อนุบาล ๓ 5 3 8 
รวมอนุบาล 9 6 ๑5 



 

 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

 
 
 

 

 
 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 2 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 

รวมมัธยม 23 10 33 



 

 

 
1.4 ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

กลุ่ม
สาระฯ 

ระดับชัน้ ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ท้อ
งถิ่

นข
อง

เรา
 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

รว
ม 

ป.1 81.57 81.07 80.29 82.93 85.21 84.64 85.86 81.43 82.07 84.07 90.00   83.56 
ป.2 77.75 77.15 76.60 77.20 76.60 79.95 78.95 78.75 74.05 77.80 79.20   77.64 
ป.3 75.29 73.96 73.75 73.67 73.75 82.13 78.13 79.67 74.17 79.54 78.92   76.63 
ป.4 79.13 69.13 68.88 78.71 79.58 81.21 80.17 81.29 77.08 80.17 82.54   77.99 
ป.5 73.13 67.50 65.70 75.27 76.63 80.30 79.00 76.13 73.90 77.50 84.30   75.40 
ป.6 84.33 71.28 76.67 80.00 75.44 83.22 88.89 83.00 79.78 84.00 85.50   81.10 
ม.1 67.11 61.67 64.44 72.33 73.78 61.56 79.11 73.11 63.33 68.44 76.78 80.33 60.89 69.45 
ม.2 67.89 59.11 65.00 73.67 78.67 65.89 78.00 76.89 64.89 77.22 77.78 79.11 61.89 71.23 
ม.3 82.15 63.69 69.85 88.54 82.62 86.69 88.92 86.77 74.00 80.08 83.92 84.38 73.38 80.38 
รวม 76.48 69.40 71.24 78.04 78.03 78.40 81.89 79.67 73.70 78.76 82.10 81.27 65.39 73.69 

 
1.4.1 ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฯ แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

           

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 

7 10 12 12 15 9 9 9 13 96 
ภาษาไทย 7 10 9 10 12 9 5 7 12 81 84.38 
คณิตศาสตร์ 7 10 8 6 8 6 4 4 6 59 61.46 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 10 12 6 5 7 6 6 9 68 70.83 
สังคมศึกษา 7 10 12 11 13 8 7 8 13 89 92.71 
ประวัติศาสตร์ 7 10 12 11 13 7 8 8 13 89 92.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 10 12 12 15 9 3 8 13 89 92.71 
ศิลปะ 7 10 12 12 13 9 8 8 13 92 95.83 
การงานอาชีพ 7 10 12 12 13 8 8 8 13 91 94.79 
ภาษาอังกฤษ 7 10 12 12 11 9 5 7 13 86 89.58 
หน้าที่พลเมือง เพ่ิมเติม 7 10 12 12 13 9 8 8 13 92 95.83 
ท้องถิ่นของเรา เพ่ิมเติม 7 10 12 12 15 9 8 8 13 94 97.92 
การงานอาชีพ เพิ่มเติม  -  -  - -  -  -  8 8 13 29 93.55 
คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติม  - -   - -   - -  5 3 6 14 45.16 

 

จ านวนนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4

                                                                      

                              

                                            

       

1.4.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียนระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ
ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 1 - - 7 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 - - - 10 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 4 - - 12 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 - 7 5 - 7 58.33 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 - - - 15 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 1 - - 9 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 - 1 - 8 88.89 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 - 1 - 8 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 - - - 13 100 
รวม 96 76 13 7 - 89 92.71 
เฉลี่ยร้อยละ 100 79.17 13.54 7.29 - 92.71 92.71 



 

 

 

 
1.4.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 2 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - 8 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 8 4 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 13 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 - 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 - 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 - - - 

รวม 96 65 25 6 - 
เฉลี่ยร้อยละ 67.71 26.04 6.25 - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 93.75 
 



 

 

 
 
 
๑.๔.๔  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564 

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 57.14 3 42.86 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 4 40 6 60 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - 8 66.67 4 33.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 58.33 5 41.67 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 9 60 4 26.67 2 13.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 66.67 3 33.33 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 - - 13 100 - - - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 96/100 46 47.92 42 43.75 8 8.33 - - 
 ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน

ระดับดี ขึ้นไป 
90.67 

 



 

 

 
 2) ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 42.86 4 57.14 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 3 30 7 70 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - 8 66.67 4 33.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 58.33 3 25 2 16.67 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 7 46.67 6 40 2 13.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 - - 13 100 - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 96/100 43 44.79 42 43.75 11 11.46 - - 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดี ขึ้นไป 
88.54 

  



 

 

 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 42.86 4 57.14 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 3 30 7 70 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - 8 66.67 4 33.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 58.33 5 41.67 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 9 60 4 26.67 2 13.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 66.67 1 11.11 2 22.22 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 - - 13 100 - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 96/100 44 45.83 42 43.75 10 10.42 - - 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดี ขึ้นไป 
89.58 

 



 

 

 
 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 57.14 3 42.86 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 70 3 30 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - 8 66.67 4 33.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 83.33 2 16.67 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 73.34 2 13.33 2 13.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 - - 13 100 - - - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 96/100 55 57.29 32 33.33 9 9.38 - - 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดี ขึ้นไป 
90.62 

 



 

 

 
 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 42.86 4 57.14 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 50 5 50 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - 8 66.67 4 33.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 58.33 3 25 2 16.67 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 12 80 1 6.67 2 13.33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 77.78 1 11.11 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 - - 12 92.31 1 7.69 - - 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ 96/100 50 52.08 34 35.42 12 12.50 - - 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดี ขึ้นไป 
87.5 

 



 

 

 
       ๑.๕   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                         
ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 1.5.1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                         
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของ

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของ
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละของ

ระดับประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง 65.33 71.98 69.04 69.95 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 84.00 72.45 72.30 72.79 
รวมความสามารถทั้ง 
๒ สมรรถนะ 

74.66 72.45 70.67 71.38 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ  ทุกด้าน 
 



 

 

 
 
1.5.2 )  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖2  -  ๒๕๖4 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลตา่ง 
ระหว่างปีการศึกษา 

63-64 
ด้านการอ่านออกเสียง 72.62 86.80 65.33 -21.47 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.50 80.40 84.00 3.6 
รวมความสามารถทั้ง ๒ สมรรถนะ 77.06 83.60 74.66 -8.94 

 

 
 
 

 



 

 

1.๖  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.๖.1  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านภาษาไทย 52.00 55.09 56.14 
ด้านค านวณ 58.85 46.44 49.44 
รวมความสามารถทั้ง 2ด้าน 55.42 50.77 52.80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.๖.2 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละจ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม 2 ด้าน 

ดีมาก 1 (14.28) 3 (42.85) 1 (14.28) 
ดี 3 (42.85)  3(42.85) 3 (42.85) 
พอใช้ 3 (42.85) 1 (14.28) 3 (42.85) 
ปรับปรุง 0(0) 0 (0) 0 (0) 
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ด้านภาษาไทย ด้านค านวณ เฉล่ียทั้ง ๒ ด้าน
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คะแนนเฉล่ียประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ ระดับประเทศ
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม 2 ด้าน



 

 

1.๖.3 )  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ 
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

63-64  256๒ 2563 2564 

ด้านภาษา 44.00 38.11 52.00 13.89 
ด้านค านวณ 41.18 25.44 58.85 33.41 
รวมความสามารถที่ ๒ ด้าน 42.59 31.77 55.42 23.65 

 

 
 

           ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ๑.๗.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.04 33.21 41.43 31.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.50 37.89 35.33 39.65 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 49.54 35.85 33.68 35.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน สูงกว่า ระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ    ของนักเรียน ต่ ากว่าระดับประเทศ 
 
 



 

 

 
 ๑.๗.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับ
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.76 19.00 27.25 28.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.05 25.06 31.65 31.34 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง
ระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
 
 



 

 

๑.๗.๓ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 25๖2-2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ผลต่าง ปี 
62-63 

ปี กศ. 2564 ผลต่าง ปี 63-64 

ภาษาไทย 44.50 49.38 4.88 45.76 -3.62 
ภาษาอังกฤษ 23.50 23.75 0.25 28.13 4.38 
คณิตศาสตร ์ 16.00 21.00 5.00 19.00 -2 
วิทยาศาสตร์ 30.50 23.25 -7.25 27.25 4 
รวมเฉลี่ย 28.63 29.35 0.72 30.04 0.69 

รายวิชา ปี กศ. 
2562 

ปี กศ. 
2563 

ผลต่าง  
ปี ๖2-63 

ปี กศ. 
2564 

ผลต่าง  
ปี 63-64 

ภาษาไทย ๔๖.๕๔ 56.81 10.27 48.04 -8.77 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๘  42.50 15.62 41.43 -1.07 
คณิตศาสตร ์ ๓๓.๗๕ 26.67 -7.08 33.21 6.54 
วิทยาศาสตร์ ๔๒.๖๓ 57.74 15.11 41.43 -16.31 
รวมเฉลี่ย ๓๗.๔๕ 45.93 8.48 41.03 -4.9 

๔๖.๕๔

๒๖.๘๘
๓๓.๗๕

๔๒.๖๓
๓๗.๔๕

56.81

42.5
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45.9348.04
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41.43 41.03

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

                                               

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 25๖2 2564

ปี การศึกษา 2562 ปี การศึกษา 2563 ปี การศึกษา 2564



 

 

 
1.๘ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖4 
      จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.9     จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผล ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.77 
๑. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนบ้านหาดสองแคว มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งในปีการศึกษานี้ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  สูงกว่าระดับประเทศท้ังการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ทั้งนี้ทางโรงเรียน
ได้ฝึกนักเรียนเขียนสะกดค า เขียนตามค าบอกบัญชีค าพ้ืนฐาน ฝึกแต่งประโยค แต่งเรื่องจากภาพ ตลอดจน
เขียนเรียงความ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมผ่านการพูด กิจกรรมเสียงตามสาย 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมการรายงานหน้าเสาธง และพัฒนาทักษะการคิดค านวณผ่านกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการคิดค านวณของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ให้นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน 
เสริมสร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหาผ่านการท าโครงงานรวมถึงการสร้างชิ้นงานต่างๆ โดยมีการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หาความรู้ต่างๆได้ในห้องสมุด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมีวิจารณญานภายใต้การดูแลของครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหาดสองแควยัง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning) และการเรียนรู้
แบบบูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการท าโครงงาน สร้างนวัตกรรม โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) รวมถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่ทาง
โรงเรียนได้สานสัมพันธ์กับชุมชนบ้านหาดสองแควท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นอาหารกลางวันและสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังเสริมสร้างรายได้ หรือ
น าไปประกอบอาชีพในอนาคตตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมาท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบ  On-
hand และ Online ซึ่งทางโรงเรียน ได้ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจัดท าสื่อใบความรู้ 
แบบฝึกหัดตลอดจนแบบทดสอบส่งให้ผู้เรียนทั้งในรูปแบบ On-hand และ Online เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
การเรียนของนักเรียนและไม่กระทบกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียน 
 
 



 

 

 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.1 
  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในหลักสูตรและจัดตั้งโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมพัฒนาสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติโดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ มผ่านชั่วโมงลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยผ่านครูทั้งสี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่างๆ ท าให้ในแต่ละชั้นเรียนมีแบบฝึกที่นอกเหนือจาก
แบบเรียน เช่น แบบบัญชีค าพ้ืนฐานภาษาไทย แบบบัญชีค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว การ
เขียนเรื่องจากภาพ แบบฝึกการคิดวเคราะห์ เป็นต้น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ใหม่และทักษะการใช้ชีวิตผ่านการทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในต าบลหาดสองแคว เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงของ
ต าบลหาดสองแคว ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสู่อาชีพเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ เป็นต้น  
  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยจัดเป็นกิจกรรมสอนเสริมในรูปของสะเต็มศึกษา ซึ่ง
บูรณาการระหว่าง 4 กลุ่มสาระได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน มีการสร้างนวัตกรรมชุดกิจกรรมแบบฝึกหัดต่างๆ ท ากิจกรรมแบบ Active learning นักเรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยสนับสนุนแนะน าแนวทาง 
นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล ท าโครงงานและมีการน าเสนอผลของการท างาน กิจกรรมนี้จึงช่วยส่งเสริมทักษะ
การท างานเป็นกลุ่ม การคิดแก้ปัญหา การน าเสนอข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  โครงการห้องสมุดรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดย
นักเรียนในทุกระดับชั้นจะมีแบบบันทึกสมุดรักการอ่านในความดูแลของครูประจ าชั้นและผู้ปกครอง นักเรียนจะ
น าหนังสือที่ตนเองสนใจทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด อาจเป็นเนื้อหาในบทเรียน ความรู้ นิทาน สารคดี 
ฯลฯ มาอ่านและมีการสรุปลงในแบบบันทึกรักสมุดการอ่านซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการอ่านการย่อความ
และสรุปใจความส าคัญ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วันละค า ที่เกิดจากการค้นคว้าค าศัพท์ใน
ห้องสมุดและค าศัพท์ในบัญชีค าพ้ืนฐานในแต่ละระดับชั้น มีการน าเสนอค าศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้าเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและเสริมสร้างให้เกิดความกล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน
และการสื่อสาร เป็นต้น 
 โดยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลให้  
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โรงเรียนบ้าน
หาดสองแควมีกระบวนการพัฒนาโดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการและกิจกรรมตามหลักฐาน
ได้แก่ บันทึกรักการอ่าน เขียนตามค าบอก เขียนเรื่องจากภาพ แต่งประโยคจากค าที่ก าหนดให้ แบบฝึกหัดต่าง 
ๆ แบบคณิตคิดเร็ว มีการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในการสื่อสารรายชั้น การประเมินการอ่านการ
เขียน (สพฐ.) รายชั้น  หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดค านวณไม่เป็นผู้เรียนจะได้รับการสอนซ่อม
เสริมจากครูและมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดและแก้ปัญหา มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมให้ทุกชั้นจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนท า
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดท า



 

 

โครงงานตามความสนใจในรายวิชาต่างๆ โดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษา ท าให้นักเรียนมีทักษะที่ครอบคลุมมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์รวมถึงการตั้งค าถาม กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อสรุป หรือความรู้ในหัวข้อนั้นๆ 
ที่นักเรียนสนใจ 
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดการเรียนการสอน
แบบ Active  Learning/กิจกรรมโครงงาน คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้  จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมรายชั้นเรียน 
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนา
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน กระบวนการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาการค านวณผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีรายชั้นเรียน 
  - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  มีการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องแล้วน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
  - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีกระบวนการพัฒนาโดยจัด
โครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการท างานได้ส าเร็จ มีความละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 459 ตาม
รอยเท้าพ่อ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยง
ไก่บ้าน การเลี้ยงปลาดุก และการท าน้ าหมักชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนและชุมชน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนอีกด้วย มีกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียน รู้
เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือศึกษาการท า
การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะไปประกอบอาชีพเกษตรกรในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑.๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ การประเมินอยู่ในระดับ ดี
เลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.96 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ความสามารถในการ

อ่าน การเขียน(ป.๑–
ม.๓) จากการประเมิน
ก า ร อ่ า น เขี ย น  ปี
การศึกษา ๒๕๖4 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ความสามารถใน
การสื่อสาร จากการ
ป ระ เมิ น สม รรถน ะ
ส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสาร รายชั้นเรียน 
(ป.๑ – ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ความสามารถใน

การคิดค านวณ จาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
คิ ด ค าน วณ ราย ชั้ น
เรียน (ป.๑ – ม.๓) 
(อยู่ในระดับปานกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑.๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.54 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 ความสามารถในการ
คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา จากการ
ประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 
ด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ราย
ชั้นเรียน 
(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ระดับดเีลิศ)  
 
 
 



 

 

๑.๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.62 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม จาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมรายชั้น
เรียน(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 

 
 
 
๑.๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ คิด
เป็นร้อยละ 87.5 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จาก
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้
เท ค โน โลยี  ร ายชั้ น
เรียน (ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับดเีลิศ) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

๑.๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
85.19 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรี ยน ต ามห ลั กสู ต ร
สถาน ศึ กษ า  ตั้ งแ ต่
เกรด 3 ขึ้นไป(ป.๑–ม.
๓) 
(อยู่ในระดับดเีลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑.๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
94.79 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 มี ค วามรู้  ทั กษ ะ

พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ จากการ
ประเมินความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพรายชั้น
เรียน(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 

 
         
 
 



 

 

๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.43 
 โรงเรียนบ้านหาดสองแควได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและบรรลุ
เป้าประสงค์ ตามจุดเน้นของสถานศึกษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ การส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
การปลูกฝังการสร้างวิถีประชาธิปไตย    โดยการเรียนรู้จากการเลือกตั้งประธานนักเรียน การประชุมสภา
นักเรียน พร้อมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยผ่านวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ยังส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูในทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ท าให้นักเรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี นอกจากนี้โรงเรียน  บ้านหาดสองแคว ยังเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนบ้านหาดสองแคว ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ วิถี
ชุมชน โดยเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงของชุมชนบ้านหาดสองแคว 
ตลอดจนท าการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน การขายผลผลิตทางการเกษตรจากทางโรงเรียน โดยก าหนดเป็นกรอบ
สาระท้องถิ่นและจัดกิจกรรมแบบ Active learning ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหาดสองแควยังเล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน จึงได้ส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสริม (นมโรงเรียน) การแปรงฟัน การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  การฉีดวัคซีน พร้อมทั้งส่งเสริมการออกก าลังกายในช่วงเช้า และกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือให้นักเรียน  มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรม
สอดแทรกในหลักสูตร และในโครงการต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเลิศ มี
การจัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่น 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในรูปแบบของสภานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้
รู้จักระเบียบวินัย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชนและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม ท าให้นักเรียนรู้ พ้ืนฐานประชาธิปไตยที่ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ประกอบกับกิจกรรมในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ท าให้
นักเรียนสามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  - โครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ตามรอยเท้าพ่อ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้สู่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ส่งเสริมการน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ แต่ละชั้นจะมีการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะ
การท างานร่วมกัน  การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่บ้าน และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ในแต่ละกิจกรรมมีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบท าให้นักเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกัน  บนความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล และเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการมีความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมออมทรัพย์โดยนักเรียนทุกคน
จะต้องออมเงินทุกวันท าให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมมีวินัยในการออมเงิน กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ปลูกฝังระบบสหกรณ์ให้นักเรียนท างานรวมกัน เป็นต้น 
 
 
 
 



 

 

  - โครงการโครงการอาหารกลางวัน มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพ่ือให้บริการนักเรียนได้
รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยให้นักเรียน 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค เมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มี
การพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาดีขึ้นด้วย ท าให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  - โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กีฬาและอนามัยนักเรียน โรงเรียนมีการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนทั้งด้านโภชนาการ การป้องกันโรค และสุขอนามัยทางด้านร่างกาย ช่องปาก อย่างเป็นระบบ 
ครูประจ าชั้นหมั่นสังเกตติดตามสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งมีคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลและโรงพยาบาลตรอนมาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการบันทึก
ลงสมุดสุขภาพ และมีการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้นักเรียนความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา 
สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 โดยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลให้ 
                  - ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  มีกระบวนการพัฒนาโดย
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  กิจกรรมอบรมทุกวันศุกร์โดยมีครูเวรหมุนเวียนกันท า
หน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม  มีการปลูกฝังเรื่องการมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือโดยปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าก่อน
เข้าเรียน กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสีรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนในช่วง
เช้าก่อนเข้าเรียน  โครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ตามรอยเท้าพ่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ภูมิใจในความเป็นไทยและ
ท้องถิ่นของตน  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีของไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ถนน
สายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ที่นักเรียนจะเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์และเสาร์แรกของเดือน เสริมสร้างให้
นักเรียนมีจิตส านึกรักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพูดด้วยการใช้ลาวเวียงซึ่งเป็นภาษาประจ าถิ่น การ
แต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีของ
ท้องถิ่น   
  - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนดูแลรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ  โครงการอาหารกลางวันมีการจัดให้
ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เข้าใจและ
เห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
               การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการต่าง ๆ เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วจะ มีการ
ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน 
 



 

 

 
๒.๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น

ร้อยละ 92.71 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 มีคุณลักษณะ
และค่านิ ยมที่ ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด 
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุ ณ ลั กษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์รายชั้นเรียน 
(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 

 

 
 ๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
86.46 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 มีความภูมิใจ

ในท้องถิ่นและความ
เป็ น ไท ย  จ า ก ก า ร
ป ระ เมิ น ด้ าน ค ว าม
ภาคภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยราย
ชั้นเรียน 
(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับดีเลิศ) 
 
 

 



 

 

 ๒.๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย การประเมินอยู่ในระดับ       
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.79 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ยอมรับที่ จะอยู่

ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย จากการ
ประเมินการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลายรายชั้ น
เรียน(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 

 

 ๒.๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม การประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๗๗ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 มี สุ ข ภ า ว ะ

ทางร่างกายและจิต
สังคมจากการประเมิน
สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมรายชั้น
เรียน(ป.๑–ม.๓) 
(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
 โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีผลการประเมินดังนี้ 
 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
 ตารางท่ี ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณา ๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

80 81.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

75 88.54 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 90.62 สูงกว่าเป้าหมาย 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
75 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

80 85.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

80 94.79 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุป ภาพรวมประเด็นพิจารณาท่ี๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 

 จากตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖4  พบว่าผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายจ านวน  6 ประเด็นพิจารณา  
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ตารางท่ี ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ประเด็น
พิจารณาที่ ๑.๒  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ ผู้เรียน 

ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๒) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 80 92.71 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

๓) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 86.46 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
๔) การยอมรับที่จะมาอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
80 94.79 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๕) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 91.77 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุป ภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
 จากตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา  ๒๕๖4  พบว่าผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมายจ านวน  ๔ ประเด็นพิจารณา  พิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง 
เขียนได้ตามมาตรฐาน มีพ้ืนฐานการเรียนและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของสังคม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักวางแผนการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามหลักประชาธิปไตย กล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออก มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความคิดเห็นหรือวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้จากสื่อ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีที่การที่ถูกต้องเหมาะสม วิ เคราะห์จ าแนก
แจกแจงความคิดได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดี  ส าคัญจ าเป็นต่อตนเองและส่วนรวม พร้อมรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้และตระหนักถึงโทษ พิษภัยสิ่งเสพติดต่างๆ ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพความถนัดของตนเอง มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพที่สุจริต เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวัย ตามที่มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จุดเด่น 
                โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและ
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและประชาธิปไตย ท าให้
ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
นักเรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง เขียนสื่อสารและคิดค านวณได้ทั้งยังใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (  Reading   Test : RT ) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.66  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ และการ
ประเมินผลการทดสอบ วัดความสามารถ พ้ื นฐานของผู้ เรี ยนระดับ ชาติ  ( National Test : NT )                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.42  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทั้งด้านดนตรี  
ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นของชุมชนลาวเวียงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีอังกะลุง 
เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการท างานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  
 
จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในปี ๒๕๖4 ในสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วน รวมถึงการคิดวิเคราะห์และการค านวณของนักเรียน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ท าการสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีผลทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าระดับประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ น าผลการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาวางแผนปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้ ทันต่อ
เหตุการณ์และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเกิด
การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนยึดหลักการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ PDCA  เพ่ือให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร มี
วิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนได้ด าเนินการ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น โดยได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเพ่ือการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ผ่านการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามีระบบบริหาร จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน                           
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ก ากับ ดูแลอง                   
ค์กร และพัฒนกระบวนการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม จัดท ารายงานผลการ ด าเนินงาน และน าผลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนางานวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้  และกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การวางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และการบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
และมีทักษะชีวิต โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น และอบรมออนไลน์ ตามความ
สนใจ และ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และงานที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาตนเองของแต่ละ
บุคคล มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามความสนใจของครู และนิเทศติดตามการจัดการเรียน                
การสอนของครู สองเดือน 1 ครั้ง  

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(แปลงปลูกผัก เล้า
ไก่ สระเลี้ยงปลา )  มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและจัดบรรยากาศในห้องเรียน โดยมีกิจกรรม สร้าง ต่อ
เติม ปรับปรุงอาคาร ดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมทั้งครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียน เช่น นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน ท าความสะอาดเขตสีของโรงเรียน นักเรียนมีจิต
อาสาในการรักษาความสะอาดภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานที่สาธารณะที่อ านวย
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีหน่วยงานอื่นๆมาขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนอยู่เสมอๆ  

โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้น าการศึกษา ยุค 4.0                
ที่สามารถใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพ่ือเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ สามารถเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน
โดยผลิตเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง YouTube  มีการประชุมอบรมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม
ต่างๆ  และส่งเสริมให้ครู บุคลากรในโรงเรียนลดขั้นตอนในการท างาน มอบหมายงานโดยผ่านไลน์ และทาง 
social media  ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 



 

 

 
ขั้นตอนการใช้กระบวนการบริหารแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์  

จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ /
กลยุทธ์ / 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม 
ตรวจสอบ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สรุปผล/น าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนา  

วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้รับบริการและ
นโยบายขององค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

รายงานผลการพัฒนา 
 

ปรับปรุง
/พัฒนา 
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ผลการด าเนินการ 
 ตารางท่ี 3  แสดงระดับคุณภาพของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๓) ด าเนินงานงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สรุป ภาพรวมประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

   จากตารางที่ ๓  แสดงระดับคุณภาพของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  พบว่าผลการด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการเป็นไปตามเป้าหมายจ านวน ๖ ประเด็นพิจารณา  พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และอยู่ในระบบคุณภาพ ดีเลิศ 
 จากการที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน
เอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการ
ประเมินได้ดังนี้  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สถานศึกษามีการจัด
ประชุมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทบทวนก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

เป้าหมายของโรงเรียน 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

ค่านิยม 12 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน 12 ประการ พร้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สานสัมพันธ์ชุมชน   

พันธกิจของโรงเรียน 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและทักษะ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา มี

คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

๔.  ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ใช้
กระบวนการบริหารแบบ PDCA  ได้จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีการติดตามการจัดกิจกรรม
ในโครงการ และมีการประเมินและรายสรุปผลโครงการเพื่อน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (Active learning) เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางเพ่ือจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น จัดกิจกรรม  ลดเวลาเรียนให้ครอบคลุม 4H   จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน
เลือกเรียน มีการเพ่ิมรายวิชาถ้องถิ่นของเราหลักสูตรท้องถิ่น  พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
และสถานศึกษาจัดหาครูอัตราจ้างจ านวน 2 อัตรา ได้แก่วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกคอมพิวเตอร์  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรูปแบบปกติในกรณีสถานการณ์ของโรงเรียนปกติ  ในกรณีที่ชุมชนและในโรงเรียนมีผู้ติดเชื้อโรงเรียนจะ
สอนแบบออนไลน์และแบบ on hand  

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การท าผลงานทางวิชาการการเลื่อน
วิทยฐานะ กิจกรรม PLC ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา การอบรมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และ ปนะสิทธิภาพในสายงาน  

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศของห้องเรียนและอาคารเรียนให้พร้อมจัดการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อพัดลมติดโรงอาหาร และจัดกลุ่มให้นักเรียนดูแลความสะอาดภายในบริเวรโรงเรียน จัดหาถังขยะให้
นักเรียนใช้แต่ละห้อง จัดให้มีห้องสมุด เพ่ือการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้ง่าย 



 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูทุกคน ติดตั้งระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้มากขึ้น สะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงานและอ า นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น และน าเทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ติดตั้งอุปกรณ์ DLTV จ านวน 6 ห้อง 
 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
 
จุดควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง         มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
       
แนวทางการพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 สถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
ความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพป.อต.๑) และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ได้มีการจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ชั่วโมงการอบรมจากนอกเวลาราชการ ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน หาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน เพ่ือขยายผลไปยังระดับสถานศึกษาต่อไป โดยกิจกรรม
น าร่องคือสะเต็มศึกษา ซึ่งสาระวิทยาศาสตร์เป็นสาระน าร่อง เป็นกิจกรรม Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างไรก็ตามสถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือ
อาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดย
มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและเพียงพอ ตามแนวทางโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 
ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นการปลูกสวนผักในบ้าน เพ่ือลดรายจ่ายและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปราศจากสารเคมีตกค้าง 
ทั้งนี้นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียนเช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
สนับสนุนให้พัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรเพ่ือให้สามารถขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน ต่อยอดไปเป็น
อาชีพได้ในอนาคต  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  ที่บูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรม Active learning ที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมการแสดงดนตรีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว โดย
นักเรียนจะได้ท าการแสดงโชว์ศิลปะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีในชุมชน นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้
ครูได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ Online learning ควบคู่กับการ
สอนแบบ On Hand ซึ่งได้จัดการสอนในช่วงสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ระบาด  ท าให้นักเรียนได้รับ
การเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางโรงเรียนยังจัดการเรียนแบบ On DLTV จากโรงเรียนวังไกลกังวล สื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบชุดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศภายในสถานศึกษาหรือปราชญ์ชาวบ้าน แหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้สถานศึกษายังได้จัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ได้เช่นกัน โต๊ะ เก้าอ้ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน มีความ
สะอาดของห้องเรียน โดยนักเรียนจะร่วมกันรับผิดชอบท าความสะอาด รวมถึงการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม 
มีมุมรักการอ่านส าหรับแต่ละห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยนักเรียนจะมีบันทึกรักการอ่านของ
ตนเองด้วย ในส่วนของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแลประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น ท่านผู้อ านวยการได้เข้ามีนิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียนเป็นประจ า ได้มีการให้ครูจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งได้การรับตรวจสอบให้ค าแนะน าโดยผู้อ านวยการ มีการท า PLC ภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี ๔  แสดงค่าระดับคุณภาพเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าระดับคุณภาพ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๒) ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สรุป ภาพรวมประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
            จากตารางที่ ๔  แสดงค่าระดับคุณภาพเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  พบว่าผลการด าเนินการพัฒนากระบวนการ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามค่าเป้าหมายจ านวน  ๕  ประเด็นพิจารณา พิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยประเมินจาก
ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้และการด าเนินงานจัดกิจกรรมที่หลากหลายของสถานศึกษานั้นส่งผลช่วยพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้นักเรียนสร้างความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) 
และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  รวมทั้งนักเรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและทักษะอาชีพเพ่ือต่อยอดในอนาคต  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   น าความรู้ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนได้
อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร  และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน ทั้ งยังน าผลผลิตจากท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิในชุมชนของตนเองอีกด้วย รวมถึงมีแผน การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม หรือรายบุคคลในกรณีที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน น าผลการเรียนรู้ที่ได้มาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนสืบไป 

2. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทางสถานศึกษาได้จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ dltv ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียนปัจจุบัน ในช่วงสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (โค



 

 

วิด-19)ระบาด   Online learning ควบคู่กับการสอนแบบ On Hand  สถานศึกษาสนับสนุนสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  และได้รับการสนับสนุนติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ  เพ่ือให้ครูและนักเรียนใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ชุมชนยังเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมให้กับ
นักเรียน  เช่น ถนนสายวัฒนธรรม  เพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องการจักสาน  อาหาร  รวมทั้งเรื่องการแต่งกาย
และภาษาถ่ิน เป็นต้น 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดย 
ค านึงความแตกแต่งระหว่างบุคคล  จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ IEP มีกิจกรรม
ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  ทั้งนี้จัดเตรียมห้องเรียนที่เอ้ื อ
ต่อการเรียนรู้  โดยติดตั้งทีวีทุกห้องเรียนและสามารถต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งเหมาะส าหรับเป็นสื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย  บริเวณโดยรอบสถานศึกษาได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร  ซึ่งนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  เช่น  เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกผัก ซึ่งนักเรียนได้บันทึกการเจริญเติบโตของพืชผัก  รวมทั้งระบุ
ปัญหาที่พบเจอเพ่ือเป็นแนวทางการเพาะปลูกครั้งต่อไป  รวมทั้งท าสมุดจดบันทึกรายรับรายจ่าย ทาง
สถานศึกษาได้ด าเนินงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและยังช่วยเหลือนักเรียนด้าน
พฤติกรรม  มอบทุนแก่นักเรียน  ทั้งนี้สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เช่น เรียนรู้ภาษา
ลาวเวียง  นักเรียนร่วมแสดงดนตรีที่ถนนสายวัฒนธรรม  และยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย   

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูศึกษาและได้วาง 
แผนการวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผ่านกิจกรรม
และกระบวนต่างๆ เช่น กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินSDQ  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด  
ประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้ทราบความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ซึ่งท าให้ครูได้ด าเนินการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และแก้ปัญหาผู้เรียน ต่อไป 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยครูได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งเป็นการการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู                   โดยท างานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้น าร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่พบ  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  และผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
สนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้ครูเผยแพร่นวัฒกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ  
ผ่านชุดส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น  เรื่องบันทึกลับฉบับมะเมี่ยว  เป็นต้น 

 
จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแบบ Active learning ผ่านการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่นปลูกผัก  เลี้ ยง
ปลา  และเลี้ยงไก่  เป็นต้น               ซึ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  ซึ่งครูได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งน าสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น ถนนลาวเวียง  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                 ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  ครูมีการ



 

 

ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการจัดการเรียนรู้ที่มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน ร่วม
ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด การฟัง การตั้งค าถาม การแสดงออกหน้าชั้นเรียน และการ
พูดในที่สาธารณะ 
 
จุดควรพัฒนา 
 ควรให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานทักษะอาชีพ  กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเองด้านการท างานวิจัยในส่วนของนวัตกรรมร่วมด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจน
บูรณาการภูมิปัญญาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ภาษาถิ่น
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป 
 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดให้ครูได้เข้ารับการอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนความต้องการของ
หลักสูตรท้องถิ่น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้น และจัดให้ครูได้ PLC ในทุกสัปดาห์
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและพัฒนา
ตนเองให้จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

  

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  สรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
  

๗)  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

80 81.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

๘) 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

75 88.54 สูงกว่าเป้าหมาย 

๙) 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 90.62 สูงกว่าเป้าหมาย 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

75 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

80 85.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

80 94.79 
สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียน 

  
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

80 92.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) 2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 98.96 สูงกว่าเป้าหมาย 
๗) 3) การยอมรับที่จะมาอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
80 94.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

๘) 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 91.77 สูงกว่าเป้าหมาย 
๙) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.3 ด าเนินงานงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 



 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้รับคุณภาพ ดีเลิศ 

1. จุดเด่น 

1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านหาดสองแควมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและประชาธิปไตย ท าให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมของไทย นักเรียนอ่าน
หนังสือออก  อ่านคล่อง เขียนสื่อสารและคิดค านวณได้ทั้งยังใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (  Reading   Test : RT ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.66  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ และการ
ประเมินผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ ( National Test : NT )  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  55.42  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาครบถ้วนทั้งด้านดนตรี  
ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นของชุมชนลาวเวียงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ                  ด้าน
ดนตรีอังกะลุง เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์                        
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการท างานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนโดยรอบ  
 
 



 

 

1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครู ผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
 

1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแบบ Active learning ผ่านการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น  ปลูกผัก  เลี้ยง
ปลา  และเลี้ยงไก่เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งครูได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งน าสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ถนนลาว
เวียง  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียน การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงครูและนั กเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม มีการจัดการเรียนรู้ที่มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอนร่วมด้วย ซึ่ง
กิจกรรมนี้ ท าให้นั ก เรียนได้ฝึกทั กษะการพูด การฟั ง การตั้ งค าถาม การแสดงออกหน้ าชั้น เรียน                 
และการพูดในที่สาธารณะ 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา 

2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 
๒๕๖4 ในสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน รวมถึงการคิดวิเคราะห์และการค านวณของนักเรียน 
 

2.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

 



 

 

 

2.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานทักษะอาชีพ  กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเองด้านการท างานวิจัยในส่วนของนวัตกรรมร่วมด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจน
บูรณาการภูมิปัญญาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ภาษาถิ่น
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ท าการสอน
ซ่อมเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีผลทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าระดับประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ น าผลการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาวางแผนปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเกิด
การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 

3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จัดให้ครูได้เข้ารับการอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน ตลนอดจนความต้องการของ
หลักสูตรท้องถิ่น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้น และจัดให้ครูได้ PLC ในทุกสัปดาห์
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและพัฒนา
ตนเองให้จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครูตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา                      
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เล่มนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา                  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

   (นายบัญชร  จันทร์ดา) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
  (นางจิตราภรณ์  มุขวัฒน์) 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนครู      กรรมการ 

(นายปฐมพงศ์  แดงกองโค) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ 
      (นายสมภพ  ตรีพุฒ) 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 

       (นางรัตนะ  เสริมมา) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ 
   (นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แทนศิษย์พระภิกษุ      กรรมการ 
   (พระสุรสิทธ์   วรรณศิริ) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
            (นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน) 
 

ลงชื่อ..สิบเอก...................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว           กรรมการ 
      (บุญแล   บางจับ)                                                            และเลขานุการ 



 

 

 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

ที ่ 17/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 , 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR) เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ถัดไป และน าเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด  ต่อสาธารณชน ดั งนั้ นทางโรงเรียนบ้ านหาดสองแคว                                   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี(SAR) ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    
  ๑.๑  สิบเอกบุญแล    บางจับ                   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางเครือวัลย์ ยานนาวา                       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายปฐมพงศ์ แดงกองโค                     กรรมการ 
  ๑.๕  นางสาวอภัสนันท ์ นุอิน                          กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  อ านวยความสะดวก ก ากับ ดูแล 
ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหาตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
 ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย 
      ๒.๑ นางอภัสนันท์  วงษ์รีย์                       ประธานกรรมการ 
  ๒.2 นางสาวสุดารัตน์                โตอ่ิม           กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.3 นางสาวแก้วกัลยา               นพรัตน์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.๑  นางเครือวัลย์  ยานนาวา       ประธานกรรมการ 
  3.๒  นายปฐมพงศ์           แดงกองโค                รองกรรมการ 
  3.3  นางศศิธร                  ทิมให้ผล       กรรมการ 
  3.4  นางมัชฌิมา  เที่ยงผดุง       กรรมการ 
  3.5  นางรัตนากฤต  ศิริบุญ        กรรมการ 
  3.6 นางสาวณพัชกาญจน์  ถนอมจิตร       กรรมการ 
  3.7 นางสาววภิารัตน์  เอียวงษ์        กรรมการ 

3.8  นางเสาวลักษณ์     ยาวิราษฎร์             กรรมการ 
3.9  นางสาวอังคณา  คุตนวล              กรรมการ 
3.10 นายพรศักดิ์   ทิมให้ผล                กรรมการ 
3.11  นางอภัสนันท์  วงษ์รีย์                        กรรมการและเลขานุการ 

  3.12  นางสาวแก้วกัลยา             นพรัตน์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่  1  เมษายน   ๒๕65  
 
 
                                                                    สบิเอก 

                  ( บุญแล  บางจับ ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 
 



 

 



๙๙ 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมทั้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน                     พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่           
ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48         
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน 
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน                 
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านหาดสองแคว                                      
จึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิรูประบบ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย                  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
 

                    ประกาศ   ณ   วันที่   1 กรกฎาคม 2564  
 

 
สิบเอก 

  (บญุแล   บางจับ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 



๑๐๐ 
 

 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันที่  1 กรกฎาคม 2564 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖3            
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

---------------------------------------------------- 
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมทั้งประกาศ
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ  โรงเรียนบ้านหาดสองแควเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านหาดสองแควจึงได้ปรับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดสองแควมี
คุณภาพและได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน                          และการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2564 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่   1 กรกฎาคม 2564   
 

 

สิบเอก 

(บุญแล   บางจับ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๒๕๖4 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 85 (ดีเลิศ) ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 75 (ดี) ดีเลิศ 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น   
ดีเลิศ  

ร้อยละ ๘๐ 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ดี 

ร้อยละ 75 
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ดี 

ร้อยละ 75 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 

ร้อยละ 75 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ  

ร้อยละ ๘๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   ดีเลิศ  

ร้อยละ ๘๐ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 94 (ยอดเยี่ยม) ดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ดีเลิศ  
ร้อยละ ๘๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ดีเลิศ 
ร้อยละ ๘๐ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ดีเลิศ 
ร้อยละ ๘๐ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ  
ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ดีเลิศ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 



๑๐๔ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๒๕๖4 
อย่างมีคุณภาพ 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับ
ปรังการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า
เป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ            
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คะแนนระหว่าง  ๙๐  -  ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  คะแนนระหว่าง  ๘๐  -  ๘๙ 
ระดับคุณภาพ  ดี  คะแนนระหว่าง  ๗๐  -  ๗๙ 
ระดับคุณภาพ  ปานกลาง คะแนนระหว่าง  ๖๐  -  ๖๙ 
ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา คะแนนระหว่าง  ๕๐  -  ๕๙ 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น      
ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


