
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากะดาน 
ต าบลท่ากระดาน   อ าเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ค าน า 



 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ฉบับนี้  
จัดท าขึน้ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได๎แกํ  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3 มาตรฐานได๎แกํ คุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง  ตลอดจนเผยแพรํตํอสาธารณชนได๎รับทราบ และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตํอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู๎ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  
คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   ในปีการศึกษา 2562 ตํอไป 
 
 
       (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
         ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
            16 พฤษภาคม  2562 
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ส่วนที่ 1   
บทสรุปผู้บริหาร 

1.1 สรุปความโดดเด่นเฉพาะทาง 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ตั้งอยูํเลขท่ี 102 หมูํ 2 ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์            

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มี
บุคลากรจ านวน 18 คน มีนักเรียนจ านวน 282 คน  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให๎เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน
จัดการเรียนการสอนได๎ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย  
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได๎ปฏิบัติและมีผลดังตํอไปนี้ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน
โดยรวม  มีระดับคุณภาพอยูํในระดับ ดี  โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  การประเมินคุณภาพ 
อยูํในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ การประเมินคุณภาพ อยูํในระดับดี และ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ การประเมินคุณภาพ อยูํในระดับ ปานกลาง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน
โดยรวมมีระดับคุณภาพอยูํในระดับ ดี    โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน การประเมินคุณภาพ 
อยูํในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  การประเมินคุณภาพ อยูํในระดับดี และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การประเมินคุณภาพ อยูํในระดับดีเลิศ   
 เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน สรุปวํา การพัฒนาคุณภาพา ในปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพ
โดยรวมทั้งในระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานอยูํในระดับ  ดี ดังกลําวข๎างต๎น 

1.2 จุดเด่น 
สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุํมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน พัฒนาการเด็กในด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา โดยมีการจัดการเรียนรู๎รูปแบบโครงงาน ลงมือปฏิบัติจริง รํวมมือกันเรียนรู๎ ใช๎กระบวนการคิดโดย
ใช๎ปัญหาเป็นหลัก และเน๎นเรื่องการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุด โดยมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแตํละระดับชั้น  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนา
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ด๎วยการจัดโครงการ “ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง” แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให๎เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู๎เรียนตามคุณลักษณะ           
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อันพึงประสงค์และคํานิยม 12 ประการ เน๎นให๎ผู๎เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบ
ชํวยเหลือนักเรียน น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู๎นอกสถานที่ 
สํงเสริมการออกก าลังกาย เลํนกีฬา เลํนดนตรี และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎  
  การบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอยําง
ชัดเจนสอดคล๎องกับบริบท ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาน าแผน
ไปปฏิบัติ โดยผํานการนิเทศภายในและประชุมกลุํมเพ่ือหาข๎อสรุปแล๎วน ามาปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมเสริมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย สํงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากร เพ่ือน าความรู๎มาพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน พร๎อมทั้งมีการจัด
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนโดยได๎รับความรํวมมือจากชุมชนและท๎องถิ่นเป็นฐานใน 
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและอาคารสถานที่ที่เอ้ือและสํงผลตํอการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
  ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาท่ีเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยการใช๎โครงงานให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ก าหนด
เรื่องท่ีสนใจและใช๎กระบวนการกลุํมเข๎ามาระดมความคิด ฝึกทักษะในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นชํวยกัน
สรุปองค์ความรู๎ ใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการแสวงหาความรู๎แล๎วน าเสนอผลงาน โดยครูมีหน๎าที่ชํวยให๎ความรู๎ 
ค าแนะน าและท าการประเมินคุณภาพ วัดผล โดยใช๎เครื่องมือที่หลากหลายให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนแตํละระดับ น า
ผลข๎อมูลย๎อนกลับมาพัฒนาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องจนผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ได๎จริงโดยพบได๎จากการที่นักเรียนสามารถชํวยเหลืองานผู๎ปกครอง ไปรับจ๎างเก็บพืชไรํ รับจ๎าง
ท างานตามแพ สถานที่ทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน สํงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษา จัดแหลํงเรียนรู๎แบบยั่งยืน 
 2.พัฒนาการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ เน๎นการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน และผู๎ปกครอง 
 3.สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 4.การจัดกระบวนการเรียนรู๎ยังไมํสามารถสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียน รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองท่ีจะ
น ามาพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
 5.น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง 
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
1. โรงเรียนจัดหาทุนเพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม ห๎องเรียน อาคารเรียน ให๎มีความปลอดภัย และนําเรียน  
4. พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพ โดยจัดหาห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ให๎นักเรียนได๎พัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
5.  จัดวางระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเป็นสากลมากข้ึนโดยที่บุคลากรทุกฝุายและ

บุคคลภายนอกสามารถเข๎าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนได๎อยํางทั่วถึง และควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
นักเรียนทันทีและสม่ าเสมอเพ่ือให๎นักเรียนน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 ที่อยูํ: เลขที ่102 หมูํที่ 2 ต าบลทํากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71250 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 โทรศัพท:์ 034-696077 โทรสาร : 034-696077  

E-Mail :  chumchonbantakradan@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  จ านวนบุคลากร 18 คน 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 2561 1 12 - 4 1 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2561 รวม 282 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 18 11 29 29 
อ.3  1 25 15 40 40 
รวม 2 43 26 69 40 
ป.1 2 21 19 40 20 
ป.2 1 18 9 27 27 
ป.3 2 31 11 42 21 
ป.4 2 26 22 48 24 
ป.5 1 16 12 28 28 
ป.6 1 14 14 28 28 
รวม 9 126 87 213 24 

รวมทั้งหมด 11 169 113 282 26 
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2.2 การด าเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและต้นสังกัด 
1. สนับสนุนสํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน 
3. สํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                       
4. สนับสนุนให๎ทุนการศึกษาแกํผู๎เรียนที่เรียนดี  แตํมีฐานะยากจน 
5. สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรของโรงเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 

2.3 ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 
โรงเรียนได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม  เมื่อวันที่ 17 ถึง 19  เดือน ธันวาคม 

พ.ศ.2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ด๎าน คือ ผู๎บริหาร ด๎านครู และ
ด๎านผู๎เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินดังตํอไปนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอยูํในระดับ ดี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอยูํในระดับ ดี 
 
 

2.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับปฐมวัย 
      ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตํละด๎านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด๎าน 

ครบทั้ง 4 ด๎าน 
รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 28 29 28 27 93.33 
อ.3 35 37 37 35 92.30 
รวม 63 66 65 62 92.75 

ร๎อยละ 91.30 95.65 94.20 89.85 92.75 
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  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 19 17 20 21 20 19 35 34 34 
ป.2 13 11 7 11 4 10 27 22 27 
ป.3 10 13 8 23 23 16 40 35 33 

ป.4 10 9 10 16 10 9 36 35 44 

ป.5 16 12 11 9 10 13 24 26 28 

ป.6 18 11 13 14 14 7 22 26 28 

รวม 86 73 69 94 81 74 184 178 194 

ร๎อยละ 40.38 34.27 32.39 44.13 38.03 34.74 86.38 83.57 91.08 

 
 

2) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 40 5 8 18 9 27 67.50 
ป.2 27 - 4 17 6 23 85.19 
ป.3 42 5 4 26 7 33 78.57 
ป.4 48 - 5 29 14 43 89.58 
ป.5 28 - - 14 14 28 100 
ป.6 28 - 5 15 8 26 92.86 

รวม 213 10 26 119 58 180 85.62 
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3) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 40 - - 6 34 40 100 
ป.2 27 - - 27 - 27 100 
ป.3 42 - 12 12 18 30 71.43 
ป.4 48 - 2 24 22 46 95.83 
ป.5 28 - - 12 16 28 100 
ป.6 28 - - 17 11 28 100 

รวม 213 - 14 98 101 199 94.54 

 
4)ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผํานขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผําน 

ขึ้นไป 
ร๎อยละ 

ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร - 3 9 16 28 100 
2. ความสามารถในการคิด - 5 10 13 28 100 
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา - 2 11 15 28 100 
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต - - 8 20 28 100 
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลย ี - - 12 16 28 100 

รวม - 10 50 80 140 100 
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2.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดบัประเทศ 
ด๎านภาษา 45.00 52.73 53.18 
ด๎านค านวณ 35.35 47.89 47.19 
ด๎านเหตุผล 42.28 47.57 48.07 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด๎าน 41.54 49.39 49.48 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2560- 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร๎อยละของผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

ด๎านภาษา 46.94 45.00 - 1.94 

ด๎านค านวณ 27.33 35.35 + 8.02 

ด๎านเหตุผล 38.63 44.28 + 5.65  

รวมความสามารถทั้ง 3 ด๎าน 37.64 41.54 + 3.90 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.71 54.61 55.90 
คณิตศาสตร์ 42.68 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 50.29 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 34.82 35.47 39.24 
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  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลตําง 

ระหวํางปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.60 58.71 + 15.11 

คณิตศาสตร์ 32.35 42.68 + 10.33 

วทิยาศาสตร์ 42.06 50.29 + 8.23 

ภาษาอังกฤษ 32.28 34.82 + 2.54 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
3.1 ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

ได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โดยก าหนดเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกคนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยและตามศักยภาพของแตํละบุคคลโดยได๎จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 
2561 และด าเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยมีโครงการของ
โรงเรียนที่มาชํวยสนับสนุนให๎การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย ได๎แกํโครงการวันส าคัญ   โครงการอนามัย   
โครงการเปิดโลกแหลํงเรียนรู๎ โครงการจัดหาสื่อการสอนระดับกํอนประถมศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนปฐมวัย เป็นต๎น นอกจากนี้โรงเรียนได๎เข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยแหํงประเทศไทยรุํนที่ 1  
และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนผํานการประเมินและได๎รับพระราชทาน  
ตราบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยเป็นครั้งที่ 2 การพัฒนาด๎านรํางกายให๎ผู๎เรียนมีความแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได๎นั้น  ได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ๎ง    เชํน หนํวยปลอดภัยไว๎กํอน หนํวยอาหารดีมี
ประโยชน์  เป็นต๎น  มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันและบันทึกผลการตรวจการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน   การได๎รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ  การดื่มอาหารเสริมนม  นอกจากนี้ยัง
ได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาลทํากระดานเข๎ามาสํงเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการตรวจสุขภาพ    เคลือบหลุม
รํองฟัน   โรงเรียนไดด๎ าเนินการชั่งน้ าหนัก  วัดสํวนสูง   และเทียบตามเกณฑ์   ฝึกให๎นักเรียนรักษาความสะอาด
โดยการล๎างมือกํอนรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ล๎างมือหลังเข๎าห๎องน้ าห๎องส๎วม   
การรักษาความสะอาดของรํางกาย  เสื้อผ๎าและรํางกาย  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด   การพัฒนาด๎าน
อารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์   ได๎จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก 
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ตามแผนการจัดประสบการณ์  นอกจากนี้ผู๎เรียนนั่งสมาธิกํอนเรียนทุกวัน   สวดมนต์ไหว๎พระกํอนนอน  สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนรํวมกับพี่ๆในโอกาสที่เหมาะสม   พัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้น  ได๎จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนท างานเป็นกลุํม  เลํนและปฏิบัติกิจกรรมตํางๆรํวมกับ
เพ่ือนและผู๎อ่ืน   รู๎จักชํวยเหลือตนเองได๎ในเรื่องการสวมเสื้อผ๎า  การเก็บที่นอน  การเก็บของเลํน  การใช๎ห๎องน้ า
ห๎องส๎วม  การขับถําย  การรับประทานอาหาร   การพัฒนาด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู๎ได๎  นอกจากการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์แล๎ว  ยังจัดกิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย ควบคูํไปกับแผนการจัดประสบการณ์   จัดท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ  จัด
กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

2. ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาบรรลุตามเปูาหมายที่สถานศึกษา

ก าหนดร๎อยละ 90  
  2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็ก
อยํางเป็นระบบและตํอเนื่องร๎อยละ 100 

3. จุดเด่น 
 คุณภาพของเด็กของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเด็กอยําง
ตํอเนื่อง 

4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดวางระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเป็นสากลมากข้ึน ควรเพ่ิมสนามเด็กเลํน
หรือพ้ืนที่ท ากิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการท ากิจกรรมที่พัฒนาด๎านรํางกายของเด็กมากยิ่งข้ึน 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.โครงการอาหารกลางวัน   

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
3. โครงการอนามัยโรงเรียน  
4. โครงการกีฬานักเรียน 
5.โครงการวัดผลประเมินผล 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการให๎ครูปฐมวัยเข๎ารับอบรมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ๎านทํา
กระดาน พุทธศักราช 2561  ที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านและสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  เน๎นการ
เรียนรู๎ผํานการเลํนและเตรียมความพร๎อมทั้ง 4 ด๎านของผู๎เรียน  ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย
ของสถานศึกษา     บริหารจัดการด๎านบุคลากร  สรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถด๎านการศึกษาปฐมวัยให๎
เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   เปิดโอกาสให๎ครูปฐมวัยเข๎ารับการอบรมพัฒนาเพ่ือให๎มีความรู๎
และประสบการณ์ในการพัฒนาเด็ก  ในเรื่องตํางๆเชํน  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย    การอบรม
เชิงปฏิบัติการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ฯ    ผู๎บริหารสํงเสริมและ  สนับสนุนจัดงบประมาณให๎ครูปฐมวัย
ด าเนินการจัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก   มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  
จัดมุมประสบการณ์ตํางๆเชํน  มุมวิทยาศาสตร์  มุมนิทาน  มุมบล็อก  ฯ   ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ห๎องเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์  จอโทรทัศน์  ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๏ตบุ๏ค)  จอโทรทัศน์  ตามระบบ 
DLIT  ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก   การสืบค๎นข๎อมูลของผู๎เรียนและครู  และให๎ครูสามารถใช๎เป็นสื่อในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย    โรงเรียนจัดท าโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบ   และรายงานผลการประเมินตนเองตํอเนื่องทุกปี และรายงานให๎หนํวยงานต๎น
สังกัด และน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในปีตํอไป 

2. ผลการด าเนินงาน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุํนสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท๎องถิ่น               

ร๎อยละ 90  
2. จัดครูได๎เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนร๎อยละ 100  
3. มีการสํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ที่สํงผลตํอคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลร๎อย

ละ 80  
4. จัดสภาพแวดล๎อมอยํางปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางเพียงพอและหลากหลายร๎อยละ 90 
5. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษาร๎อยละ 80 
6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ

เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ร๎อยละ 90 

3. จุดเด่น 
มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการจัด

สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
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4. จุดควรพัฒนา 
 ควรมีการจัดครูให๎เพียงพอตํอชั้นเรียนและควรเพิ่มสื่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.โครงการห๎องสมุด 
 2.โครงการจัดหาสื่อการสอน 
 3.โครงการพัฒนาบุคลากร 

4.โครงการพัฒนาข๎อมูลระบบสารสนเทศ 
5.โครงการอาคารสถานที่ 
6.โครงการประกันคุณภาพภายใน  

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ๎าน
ทํากระดาน  โดยสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน  รํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และ สังคม จัดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง  ลงมือปฏิบัติจริงด๎วยตนเองผํานกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์   
โครงงาน  จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานการเลํน  ผู๎เรียนได๎รํวมปฏิบัติกิจกรรมตํางๆตามแผนการจัด
ประสบการณ์ได๎อยํางมีความสุข   ครูจัดบรรยากาศในห๎องเรียนโดยจัดมุมเสริมประสบการณ์  จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ตํางๆที่พร๎อมกับการพัฒนาเด็ก  จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์  ในห๎องเรียนมีคอมพิวเตอร์   
จอโทรทัศน์  ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช๎เป็นสื่อและเทคโนโลยีที่ชํวยให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เชํน น าไปศึกษาโรงปุ๋ยหมักโรงเลี้ยง
ไกํ แปลงผักสวนครัว รวมทั้งอํานนิทานในห๎องสมุด   ครูได๎ประเมินพัฒนาการผู๎เรียนตามสภาพจริง  เชํน การ
สัมภาษณ์   การสังเกตพฤติกรรม   การตรวจผลงาน   การประเมินพัฒนาการระหวํางการจัดประสบการณ์     มี
การบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายอารมณ์จิตใจสังคมและ สติปัญญาอยํางสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็น
รายบุคคลร๎อยละ 90 

2. เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงเลํนและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู๎ลงมือท าและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองอยําง
มีความสุขร๎อยละ 100 

3. บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย                    
ร๎อยละ100 

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด๎วยวิธีการที่หลากหลายโดยน าผลการประเมินที่ได๎ไปปรับปรุง
การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร๎อยละ 90 
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3. จุดเด่น 
การจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยําง

สมดุล สร๎างโอกาสให๎เด็กลงมือปฏิบัติจริงผํานการเลํน สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองมีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ โดยครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
4. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างานอยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.จัดกิจกรรมหลัก 6 หลัก 

2.โครงการห๎องสมุด 
3.โครงการเปิดโลกแหลํงเรียนรู๎ 
4.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
5.โครงการวันส าคัญ 
6.โครงการศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย  
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3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ 
อยํางมีสติโดยจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมพัฒนาทักษะการคิดมีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย ได๎แกํ  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนแบบ STEM จัดท าแบบฝึกทักษะ
เพ่ือพัฒนาการอําน การคิด วิเคราะห์และการเขียน การประกวดเขียนเรียงความ การแตํงกลอนในวันส าคัญ   การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงาน  การเขียนแผนภาพความคิด สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ เพ่ือฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน เน๎นเรื่องการอํานออกของผู๎เรียนเป็น
เรื่องส าคัญที่สุด โดยมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนทุกคนอํานออกและเขียนได๎ตั้งแตํระดับชั้น     ป. 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยพิจารณาจากแผนการสอน และบันทึกหลังสอน  โรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนและสํงเสริมผู๎เรียนให๎มี
สุขภาวะที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และ  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ โดยพิจารณาได๎จากแบบบันทึกข๎อมูลการรับประทานอาหารกลางวัน แบบบันทึกการแปรงฟัน 
แบบบันทึกการการดื่มนมและแบบบันทึกสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนจัดให๎มีกิจกรรมแขํงขันกีฬา เชํน กิจกรรม
กีฬากรีฑานักเรียนของกลุํมกีฬาอ าเภอ และกีฬาสีของโรงเรียน  กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด กิจกรรม
ประชาธิปไตย มีการสํงเสริมผู๎เรียนให๎ เห็นคุณคําในตนเอง  มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม มี    
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู๎จักการให๎เกียรติผู๎อื่น  สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ  เชํนการจัดการแสดงร าในชุดตํางๆ ทั้งไทยประยุกต์และร ามาตรฐาน รํวมกับ        
วัดทํากระดาน และชุมชนบ๎านทํากระดาน  ในสํวนของคํานิยมที่พึงประสงค์ ทางโรงเรียนได๎ด าเนินการ โดย
นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระทุกวันศุกร์ในการประชุมสุดสัปดาห์ โดยนักเรียน 
กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียนและกิจกรรมวันส าคัญ  โรงเรียนให๎การสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านอาชีพ เชํน การท าอาหาร
ในรายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าน้ ายาอเนกประสงค์ เป็นต๎น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์โดยพิจารณาจากเปูาหมาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน สามารถอํานออกและ เขียนคลํองตามมาตรฐานการอํานในแตํ
ละชํวงชั้น รวมทั้งสามารถเขียนสื่อสารได๎ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอํานการเขียน ผู๎เรียนสามารถ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆ รอบตัว มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน เป็นไปตามเปูาหมาย รวมทั้งใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงานโดยพิจารณาจากโครงงาน  
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม  รวมทั้งมีโครงการที่สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎มี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองตลอดจนมีห๎องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขําย อินเตอร์เน็ต พร๎อมที่จะให๎
นักเรียนสามารถใช๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ตํางๆ ได๎อยํางสะดวก พร๎อมที่จะเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง       
นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รักษสิ่งแวดลอม และด ารงตนอย
างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมที่แตกตําง และตระหนักรู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อม โดยจัดโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักเรียน สามารถ
พิจารณาจากแบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์    นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ โดยการ ออกก าลัง
กาย  และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ตลอดจนการดูแลความสะอาดของรํางกาย ผิวหนัง ฟัน ผม ฯลฯ  โดย
จัดการจัดโครงการที่มีการสํงเสริมพัฒนานักเรียนทั้งรํางกายและจิตใจได๎แกํ โครงการอนามัย กิจกรรมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด  โดยพิจารณาผลจากแบบบันทึกการรับประทานอาหาร บันทึกดื่มนม  แบบบันทึก
สมรรถภาพทางกายของผู๎เรียนและแบบรายงานโครงการ   โรงเรียนสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ  เชํน 
การแขํงขันกีฬา  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ  เข๎ารํวมการแสดงในวันส าคัญตํางๆ นักเรียนไดรับการยกยอง 
และไดรับรางวัลจากการเข๎าแขํงขันทักษะวิชาการในระดับประเทศ เชํน การแขํงขันกลุํมสาระภาษาไทย        
กลุํมสาระวิทยาศาสตร์   และกลุํมสาระดนตรี นาฏศิลป์ ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนํวยงาน
ตํางๆ โดยทางโรงเรียนสํงเสริมนักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรวม
กับผูอ่ืนได รวมทั้งสํงเสริมให๎มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรเูพ่ิมเติมในอาชีพที่ตนเองสนใจได๎ โดย
พิจารณาจากแบบบันทึกกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน นอกจากนี้นักเรียนจ านวนมากมีความกตัญ  ูตอผูปกครอง  
ดวยการออกชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพหารายได๎ในชํวงวันหยุด 

3. จุดเด่น  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน นักเรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ การเขียนสื่อสาร 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ได๎รับการฝึกฝนและสํงเสริมให๎มีวินัย
มีความรับผิดชอบ   มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เสียสละเพ่ือ
สํวนรวมสามารถท างานรํวมกันเป็นทีม รู๎จักใช๎กระบวนการกลุํม รักการท างาน มีภาวะผู๎น าผู๎ตามที่ดี  กล๎า
แสดงออกในทางสร๎างสรรค์  มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับครูและเพ่ือน  มีจิตใจรําเริงแจํมใสเข๎ากับเพ่ือนได๎ รู๎จักดูแลตนเอง 
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4. จุดควรพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพความรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งครูจะต๎องด าเนินจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับนักเรียนตํอไป นักเรียนมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดไตรํตรองคิด สร๎างสรรค์จินตนาการ คิด
แก๎ปัญหา ตัดสินใจได๎คํอนข๎างน๎อย  ผลการเรียนรู๎มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับพอใช๎ ให๎พัฒนากิจกรรมสํงเสริมการอําน
ของนักเรียนให๎มีความตํอเนื่อง  

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดหาสื่อทางด๎านเทคโนโลยีให๎เพียงพอกับจ านวนของผู๎เรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย 

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ยังต๎องเรํงพัฒนาด๎านการอํานออก เขียนได๎ การน าเสนอ 
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผล และต๎องพัฒนาทักษะการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ได๎อยําง
เหมาะสม 

3. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างานอยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม  
 4. พัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน๎นกระบวนการ Active Learning 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา  โดย
การศึกษาข๎อมูล สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรํวมกันก าหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ พร๎อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายใน ภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได๎แกํ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามุํงเน๎นคุณภาพตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข๎อมูลจัดท าเป็นข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง โดยการจัด
ประชุมคณะครู ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผํานมา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน โดยใช๎หลักการบริหารแบบมี

สํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ผลวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการ
จัดการ  โดยพิจารณได๎จากแผนปฏฺบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน  และได๎สํงเสริม สนับสนุนพัฒนา
ระบบบริหารสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   การพัฒนาบุคลากร    การนิเทศภายใน  โดย
พิจารณาจากรายงานการประชุมและแบบบันทึกผลการนิเทศ  ตลอดจนให๎ ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  มีการสร๎างขวัญและ ก าลังใจให๎แกํบุคลากรใน
โรงเรียน  นอกจากนี้ผู๎บริหารยังเป็นผู๎ที่มีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีการแสวงหาความรู๎ ที่ทันสมัย  รับฟัง
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของผู๎รํวมงาน เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให๎มี ประสิทธิภาพและ
สถานศึกษาจัดองค์กรและโครงสร๎างบริหารเป็นระบบ  โดยดูจากแผนกลยุทธ์   แผนปฏบิัติการประจ าปี   ส าหรับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา  มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการโรงเรียนอยําง
ตํอเนื่อง สถานศึกษามีการสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให๎บริการชุมชน 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตามหลักสูตร สนองความต๎องการของผู๎เรียนผู๎บริหารมี
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาได๎จากบันทึกรายงานการประชุมครู   บันทึกรายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบันทึกรายงานผลการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 

3. จุดเด่น 
การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม มีการน าผลการวิจัยมาพัฒนาการศึกษา สงผลใหโรงเรียนผานการ

ประเมินสถานศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
รอบ ๓ และผํานการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล สถานศึกษาพอเพียง  ผู๎เรียนไดรับการพัฒนาสงเสริมในทุก ๆ 
ด๎านจนไดรับรางวัลในการประกวดและแขงขันทั้งในระดับกลุมเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ ทั้งนีเ้พ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู๎สอนมีการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ และมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลในการการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรขยายผลการพัฒนาเครือขําย ความรํวมมือของผู๎ปกครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวโยงในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความเข็มแข็งมากข้ึน มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และเผยแพรํผลการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตํางๆ ตํอสาธารณชนโดยจัดท าการประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง   
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. เปิดโอกาสให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และนักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนตลอดจนสร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา มีการจัดวางระบบสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศให๎มีความเป็นสากลมากข้ึนโดยที่บุคลากรทุกฝุายและบุคคลภายนอกสามารถเข๎าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนได๎อยํางทั่วถึง  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพอันสูงสุด โดยสงเสริมใหครูจัดการเรียน
รเูพ่ือฝกทักษะการคิด รวมทั้งสงเสริมใหผู๎เรียนเรียนรู โดยการท าโครงงาน และในแตละกลุมสาระไดสอดแทรก
สาระทองถิ่นเขาไปดวย จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถโดย
ไดจัดกิจกรรมชุมนุม ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนโดยพิจารณาได๎จากหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ าเสมอ โรงเรียนจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีการสัมภาษณและเยี่ยมบาน ให๎การชํวยเหลือผูเรียนที่ตองให
ความชวยเหลือในแตละชั้นเรียน เพ่ือมอบทุนการศึกษาในโอกาสตาง ๆ โดยพิจารณาได๎จากแบบบันทึกการมอบ
ทุนและแบบบันทึกการเยี่ยมบ๎าน    โรงเรียนมปีระเมินคุณภาพ ภายในตามระบบการประกัน สํงเสริมให๎ครูเข๎า
รํวมประชุมและมาถํายทอดให๎กับเพ่ือนครูภายในโรงเรียนถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบประกัน พร๎อมแนวทาง
ในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาได๎จากแบบรายงานการประชุมครู  โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรํวมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับตํางๆรํวมกัน มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบใน
แตํละมาตรฐานและตัวบํงชี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน  และด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
โดยพิจารณาได๎จากแบบรายงานการประชุม  ครูมีการจัดเครื่องมือประเมินนักเรียนในการเรียนรู๎   ครมูีการ
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนที่พัฒนาที่วางไว๎ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโดยทุกฝุายมีสํวนรํวม พิจารณาได๎จากแบบรายงานผลกิจกรรมและโครงการที่จัดท า 
รวมทั้งมีการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพรํ  

2. ผลการด าเนินงาน  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือฝกทักษะการคิด         

ในกลมุสาระการเรียนรูตํางๆ และทุกชั้นเรียน  สามารถชวยพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห ไดในระดับดี 
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับวิชาการตํางๆและไดรจูักทองถิ่นของตนมากข้ึน  จากการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ท าใหครูจัดท าแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ครูมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหกับ      
ผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นอยํางสูงสุด  ระบบดูแลชวยเหลือท าใหน๎ักเรียนไดรับการชวยเหลือในระดับ
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เบื้องตน  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง มีการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็นระบบมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎องตรงตามความต๎องการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มุํงเน๎นเพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐานที่วางไว๎   พิจารณาได๎จากแบบรายงานผลกิจกรรม โครงการที่จัดท า และแบบ
รายงานการประชุม  

3. จุดเด่น 
ครูมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีการวิเคราะหหลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

บริบทในทองถิ่น และเนนผูเรียนเปนส าคัญ ใชวิธีการแกปญหาดานการเรียนและปญหาดานพฤติกรรมนักเรียน
ด๎วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ 
กระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู ไดฝก คิดอยาง   
สรางสรรค เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเปูาหมาย โรงเรียนให๎ความส าคัญตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยมุํงเน๎นการสร๎างความ
เข๎าใจในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตํอครู และบุคลากรทุกฝุายทั้งภายในสถานศึกษาและภายใน
นอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุายเพ่ือการไปถึงเปูาหมายที่ได๎ก าหนดรํวมกัน 

4. จุดควรพัฒนา 
ครูควรมีความตื่นตัวในการเรียนรูดานเทคโนโลยีและการใช๎งาน เพ่ือใชในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแกนักเรียน และการน าภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและพัฒนา       
ผูเรียน  มีการท างานรวมกันโดยผานกระบวนการท างานที่มีระบบ มีความชัดเจน พรอมดวยเอกสาร หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินได๎ รวมทั้งการเผยแพรํผลงานของตนเองตํอสาธารณะ 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบให๎ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับใน
การพัฒนาตนเองของครู ในการยกระดับคุณภาพของผู๎เรียน 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎โดยสร๎าง
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 

2. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแก๎ผู๎เรียนและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

3. มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
และผู๎เกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2561 
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/ครู/นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

ที่       /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2561 

----------------------------------------------------------------------------------- 
  เนื่องด๎วย โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
การศึกษา 2561 เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เกิดผลตามเปูาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและกล
ยุทธ์อยํางเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1.นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ประธานกรรมการ 

2.นายสมพร   กันหา  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                   รองประธาน 

3.นางสาวดารุณี   พละเลิศ       ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                       กรรมการ 

4.นางไพลิน   อ๎นยิ้ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน           กรรมการ 

5.นางส าราญ  วัจนะ   ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

6.นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

7.นางจิราพร   รักษี  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

8.นางสาวกนิษฐา   คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน         กรรมการ 

9.นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                กรรมการ 

10.นางสาวโชติภัค   นครเอ่ียม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ  

11.นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

12.นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

13.นายทัศพร   สุนทราลัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

14.นายนิคม   กลีบทอง  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

15. นาวสาวสุธิศา  เขียวเหลอืง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

16.นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีลว๎น ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

  17.นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน            กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน๎าที่จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2561 พิมพ์และจัดท ารูปเลํมเอกสาร ทั้งนี้ตั้งแตํบัดนี้
เป็นต๎นไป 

   สั่ง ณ วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 (ลงชื่อ)........................................................................ 

(นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 



 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

ที่     /2562 
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดให๎สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร๎อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช๎
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น  

เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โรงเรียนชมุชนบ๎านทํากระดาน จึงประกาศแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  

1.นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ประธานกรรมการ 

2.นายสมพร   กันหา  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                   รองประธาน 

3.นางสาวดารุณี   พละเลิศ       ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                       กรรมการ 

4.นางไพลิน   อ๎นยิ้ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน           กรรมการ 

5.นางส าราญ  วัจนะ   ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

6.นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

7.นางจิราพร   รักษี  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

8.นางสาวกนิษฐา   คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน         กรรมการ 

9.นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                กรรมการ 

10.นางสาวโชติภัค   นครเอ่ียม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ  

11.นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

12.นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

13.นายทัศพร   สุนทราลัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

14.นายนิคม   กลีบทอง  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

15. นาวสาวสุธิศา  เขียวเหลอืง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

16.นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีลว๎น ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          กรรมการ 

  17.นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน            กรรมการ/เลขานุการ 



 

 
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่  
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

 
สั่ง ณ วันที่ 2  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ลงชื่อ)........................................................................ 
          (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 


