
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของ
รายงาน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ส่วนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ 
                                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
                                                1 พฤษภาคม 2563 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เรื่อง            หน้ำ 
ค ำน ำ 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา .         1 
 ส่วนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       2 
   ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก        2 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       4 
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     5 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผู้บริหาร)     6 

ระดับขั้นพื้นฐำน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน        8 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      10 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  12 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผู้บริหาร)     13 

 ส่วนที่ 3  ภาคผนวก :  
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        15  
 ข้อมูลนักเรียน           15 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      16 

o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
o ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
o ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
o ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
o ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
o ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

(Reading Test : RT) 
o ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 

ระดับชาติ (NT) 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
 (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562      27 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเกาะสิเหร่   
ที่อยู่  หมู่ที ่๑ ถนนเทพประทาน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  โทรศัพท์  ๐๗๖–๖๑๔๐๘๗    
  โทรสาร   ๐๗๖–๒๑๗๔๒๓  
  e-mail   info@hotmail.com    
  website  www.kohsiraeschool.ac.th   
  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้บริหำร นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ 
  โทรศัพท์  081-2721374     
  e-mail   Nullaor2504@hotmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2559  จนถึงปัจจุบัน  
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 41 คน จ าแนกเป็น  
1)  ข้าราชการครู 37   คน  
2)  พนักงานราชการ  -  คน 
3)  ครูอัตราจ้าง  3  คน 
4)  นักการภารโรง -  คน 
5)  ครูธุรการ  1  คน  

จ ำนวนนักเรียน   
จ านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น   797  คน  ชาย  416 คน  หญิง  381 คน  จ าแนกเป็น 
1)  ระดับปฐมวัย      118  คน 
2)  ระดับประถมศึกษา     472  คน 
3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   207 คน 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเกำะสิเหร่ ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดี รักษ์เอกลักษณ์ไทย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  
บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปรัชญำของโรงเรียน  สอนให้เด็กคิด พัฒนาชีวิตสู่งานอาชีพ  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  มุ่งสู่วิชาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  ทักทายด้วยการไหว้  
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัย 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 กำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 โดยบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ มีการบันทึก
การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ให้เด็กทุกคนไดด้ื่มนมในตอนเช้าและได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน จัด
ช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อน วันละประมาณ 2 ชั่วโมง มีการตรวจสุขภาพร่างกาย เช่น เล็บ ผม ฟัน 
ปาก มือ มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษา
ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอยู่เสมอ โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
ให้กับผู้เรียน มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยสิ่งเสพติด มีการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล และจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวของผู้เรียน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง เพ่ือรายงาน พัฒนาการให้แก่ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบ 
 กำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจที่เหมาะสมตามวัย  มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในตนเอง มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานในกิจกรรมที่
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้ชื่นชมในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนโดยการชื่นชมผู้เรียนในการท า
กิจกรรมต่างๆ ฝึกฝนกิริยามารยาทการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม 
        กำรพัฒนำด้ำนสังคม  โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางสังคม          
ที่เหมาะสม โดยครูผู้สอนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนในห้องเรียน เช่น ระเบียบวินัย การรอคอย 
การแบ่งปัน ความมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนทุกคนในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ท างานคู่ งานเดี่ยว เพื่อฝึกความรับผิดชอบใน
งานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทงามตามวัย 

 กำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ   โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการคิด จินตนาการ ทักษะทางภาษา 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านจ านวน ตัวเลข และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ค้นคว้า ทดลอง
และลงมือปฏิบัติตามความสามารถ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมรักการอ่านทั้งใน
ห้องเรียนและห้องสมุดของโรงเรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
โรงเรียน/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
 5)  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 6)  ข้อตกลงในห้องเรียน  
 7)  เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
 8)  ภาพกิจกรรม 
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตตาม
วัย 
2.ผู้เรียนมีอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
3.ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเล่น
และท ากิจกรรมร่วมกันได้ มีคุณธรรมจริยธรรม
เหมาะสมตามวัย 
4.ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท ากิจกรรม 
5.โรงเรียนผ่านการการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย และมีการพัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด เช่น 
การคิดรวบยอด การคิดหาเหตุผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
  

 3.1 ส่งเสริมให้ครูได้จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่
หลากหลายให้มากข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 ด้านการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่มีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้อบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และน าองค์ความรู้ที่ได้มา
จัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผู้เรียน  

ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม จัดประชุมครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
เพ่ือปรึกษาหารือ มีการนิเทศชั้นเรียน นิเทศครูผู้สอน นอกจากนี้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าสั่งมอบหมายงานและการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ในด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมได้มีการพัฒนาดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่อยู่เสมอ มีห้องเรียน ห้องน้ าที่
สะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในภาพดีและปลอดภัยต่อครูและผู้เรียน   

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
 2)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  
 3)  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 4)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5)  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6)  รายงานการประเมินตนเอง 
 7)  รูปภาพ / เกียรติบัตร 
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ เข้าใจปรัชญาและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2.ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวิสัยทัศน์ มีความ
เป็นผู้น าและส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 
ด้าน 
3.ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้
พัฒนาตนเองในการประชุม/อบรม อย่างต่อเนื่อง 
4.ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

1.โรงเรียนขาดสื่ อและอุปกรณ์ ในการพัฒนา
ประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

  
 3.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เพียงพอ 
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม กับหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีการน าแผนการจัดประสบการณ์ สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนในห้องเรียนโดยครูประจ าชั้น มีการจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือรายงานผลพัฒนาการในทุก
ด้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอต่อผู้บริหารและผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
    2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2)  สื่อการสอนของครู 
 3)  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 4)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 5)  เกียรติบัตรครู 
 6)  เกียรติบัตรนักเรียน 
 7)  ภาพกิจกรรม 
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.ครูสามารถบริหารจัดการชั้น เรียนได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทั้ง 4 ด้าน 
3.ครูได้มีการพัฒนาตนเอง เช่น การประชุม/อบรม 
อยู่เสมอ 

1.การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

 
 3.1 ครผูู้สอนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านจัดประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อที่หลากหลาย  
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สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

(บทสรุปของผู้บริหาร) 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า  ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่ง
ต่างๆได้ดี มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอยู่เสมอ เพ่ือ
ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน ภาวะที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ การพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ แสดงความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย ชื่นชม
ในผลงานของตนเองและผู้อ่ืน กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย รู้จักการรอคอย การแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ  การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในห้องเรียนได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ เช่น การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวท ากิจกรรมตามล าดับก่อน-หลัง มีมารยาทที่ดี เช่น การยิ้ม การไหว้ การ
ทักทาย สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  การพัฒนาด้านสติปัญญา  เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ตอบค าถามในกิจกรรมหรือเล่าเรื่องตามความเข้าใจของตนเองได้ เด็กสามารถแก้ไขปัญหาใน
กิจกรรมในเรื่องง่ายๆได้ มีทักษะในการสังเกต มีนิสัยรักการอ่าน และสนใจเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิ
เหร่   มีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง และน าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือปรึกษาหารือ มีการนิเทศการสอนของครู นอกจากนี้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา มีกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าสั่งมอบหมายงานและการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมได้มีการพัฒนาดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่อยู่เสมอ มีห้องเรียน 
ห้องน้ าท่ีสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในภาพดีและปลอดภัยต่อครูและผู้เรียน   
 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงด้วยการเล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขและสนุกสนาน โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งไม่มุ่งพัฒนาเพียงด้านใด   
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ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายกิจกรรม การท าความความ
สะอาดห้องเรียน การท าความสะอาดห้องน้ า เป็นต้น ครูสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ครู
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนโดยครูประจ าชั้น มีการจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือ
รายงานผลพัฒนาการในทุกด้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอต่อผู้บริหารและผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
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ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ   
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  ที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน      
การค้นคว้าหาความรู้จากห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ มีการจัดนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่  
จัดหาสื่อและเทคโนโลยี  หนังสือและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ที่มีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและรัก
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการติดตามผลการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต 
เกมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอบายมุขต่างๆ นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้ อ่ืน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เพ่ือรองรับการประเมินระดับชั้น เรียน การประเมินระดับ
สถานศึกษา และการประเมินระดับชาติ และการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบต่างๆ สูงขึ้น โดยครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ให้
ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตัวเอง 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน  ด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน และโครงงานได้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  

 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน และสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองหรือคนในครอบครัวและผู้อ่ืนได้ โดยการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม การทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ           
จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชาด้านอาชีพ เช่น การท าอาหาร การตัดผม ฯลฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อและเพ่ือการต่อยอดในการท างานต่อไป 

 



๙ 

 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    
 2) แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน   
 3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
 4) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O – NET , NT    
 5) รายงานผลโครงการ   
 6) ผลงานนักเรียน    
 7) แหลางเรียนรู้ภายใน / ภายนอก   
 8) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ 
 ๙) โครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1o) เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
 11) ภาพกิจกรรมต่างๆ   
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในเรื่องต่างๆได ้
5. ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมเติมทางด้านอาชีพ สามารถ
น าไปต่อยอดในการท างานต่อไปได ้

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องตามล าดับ 

  

3.1 ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3.2 ควรมีการจัดนิทรรศการ/ป้ายนิเทศ โครงงานหรือกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน

การออกแบบ สร้างสรรค์งานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.3 ควรพัฒนาความสามารถในรายวิชาต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.4 ควรมีการนิเทศ ติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์
ในบริหารสถานศึกษา โดยการเป็นผู้น าที่ใช้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมการท าวิจัย
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการประชุม ชี้แจง และให้
ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการด้วยความเอาใจใส่ มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีจัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับชุมชน 
องค์กร หน่วยงานในชุมชน เช่น วัด สถานีอนามัย คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา การประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนงานส ารวจความต้องการในการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา แล้วเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ครูจัดท าระบบงานการสอน  วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหน่วยการเรียนรู้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน  
โรงเรียนส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
เพ่ือความปลอกภัยของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้อ่ืนสถานศึกษาส่งเสริมให้ มีแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนโดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยการวางแผนงานการบริหารวิชาการ มีขั้นตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด การด าเนินการ
ก ากับ ติดตามและงานด าเนินผลการด าเนินงานเพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงาน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การสรุป
รายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น รวมทั้งการด าเนิน
กิจกรรมตามจุดเน้นด้านการอ่าน และการเขียนของ สพป.ภูเก็ต  

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
 2)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 3)  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 4)  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5)  รายงานการประเมินตนเอง 
 6)  รูปภาพ / เกียรติบัตร 
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3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น า
ที่ ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม  
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการ
ประชุมและให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้แสดงศักยภาพอย่างเท่า
เทียมกัน ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้าคู่กันไป รวมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคน
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Professional Learning 
Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
 

   
 3.1 ควรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและส่งเสริมให้ครูศึกษา
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  แล้วน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ 
และจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
แต่ละกลุ่มสาระ โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด 
ทั้งด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของนักเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และมาตรฐาน
การ เรียนรู้/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เพ่ือรองรับการประเมินระดับชั้น
เรียน การประเมินระดับสถานศึกษา และการประเมินระดับชาติการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและสัมฤทธิ์ทางการทดสอบต่างๆสูงขึ้น ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ตาม
ความสามารถของตนเอง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษา และพัฒนาตนเองหลายรูปแบบ มีความถนัดในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีความสามารถ
ในการสอนและกระตือรือร้นในการท างาน     

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู
 2)  สื่อการสอนของครู 
 3)  โครงงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน 
 4)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 5)  เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
 6)  ภาพกิจกรรม  
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
2. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้ 
3. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ ตาม
มาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 

 
 3.1 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้มากข้ึน 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(บทสรุปของผู้บริหาร) 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า  ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ  โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้น
ข้อมูล ที่มีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทั้งส่งเสริม
ให้นักเรียนมีนิสัยรักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและรักการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางวิชาการ เพ่ือรองรับการประเมินระดับชั้นเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา และการประเมินระดับชาติ 
และการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบต่างๆ 
สูงขึ้น โดยครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน และสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองหรือ
คนในครอบครัวและผู้อ่ืนได้ โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม การทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรายวิชาด้านอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเพ่ือการต่อยอดในการ
ท างานให้กับนักเรียน 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  มี
วิสัยทัศน์ในบริหารสถานศึกษา โดยการเป็นผู้น าที่ใช้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม
การท าวิจัยและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการประชุม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และมีจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน องค์กร หน่วยงานในชุมชน ส่งเสริมให้ครูจัดท าระบบงานการสอน วิเคราะห์
หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของ
นักเรียน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษา และพัฒนาตนเองหลายรูปแบบ มีความถนัดในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ครูมี
ความสามารถในการสอนและกระตือรือร้นในการท างาน ครูไดเ้ข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และ
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ได้พัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครูได้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และเป็นไปตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของนักเรียน การอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
ตามความสามารถของตนเอง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 3 

ภำคผนวก 

1.ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

1 คน 37 คน - 3 คน 1 คน 

 

2.ข้อมูลนักเรียน 
 1) จ านวนนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่  ปีการศึกษา 2562 รวม 797 คน   
 

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนชำย 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียนหญิง 
(คน) 

รวม  
(คน) 

อนุบาลปีที่ 2 2 33 23 56 
อนุบาลปีที่ 3 2 30 32 62 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 48 38 86 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 43 40 83 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 42 34 76 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 41 36 77 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 41 35 76 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 36 38 74 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 43 35 78 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 32 44 76 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 27 26 53 

       รวม 30 416 381 797 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 2) จ านวนนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2562 
    

          ชั้น ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

อนุบาลปีที่ 2 57 58 56 
อนุบาลปีที่ 3 70 59 62 

ประถมศึกษาปีที่ 1 105 90 86 
ประถมศึกษาปีที่ 2 77 82 83 
ประถมศึกษาปีที่ 3 87 73 76 
ประถมศึกษาปีที่ 4 93 83 77 
ประถมศึกษาปีที่ 5 92 87 76 
ประถมศึกษาปีที่ 6 112 85 74 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 115 78 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 72 76 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 65 54 53 

       รวม 932 858 797 
 

3.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) 
 จ ำนวนของนักเรียนชั้นอนุบำล ตำมระดับคุณภำพ 

จ านวนของนักเรยีนชั้นอนุบาล ตามระดับคุณภาพที่มผีลพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ       
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2562    
 

พัฒนำกำร จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
จ ำนวนเด็กที่ประเมิน  118  คน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ 
๑. ด้ำนร่ำงกำย - 110 8 - - 
๒. ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ - 110 8 - - 
๓. ด้ำนสังคม - 114 4 - - 
๔. ด้ำนสติปัญญำ - 95 20 3 - 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 (จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำร
งำนฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 47 48 23 60 68 62 63 36 
ประถมศึกษาปีที่ 2 38 78 22 66 70 60 62 34 
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 39 29 36 69 67 53 35 
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 14 21 26 73 35 56 46 
ประถมศกึษาปีที่ 5 23 8 21 21 50 39 46 30 
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 19 27 33 63 32 54 16 
       รวม 198 206 143 242 393 295 334 197 

 
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 (จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

พล
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำร
งำนฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 3 24 45 47 54 31 38 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 16 24 47 69 73 59 44 22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 26 35 21 32 51 40 34 22 

       รวม 79 45 83 113 148 178 130 116 54 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 (จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร์ 

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

พล
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำร
งำนฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 3 22 17 60 72 70 31 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 26 41 29 73 68 37 34 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 10 32 21 49 50 41 40 26 

       รวม 54 39 95 67 182 190 148 105 69 
 

 

 



๑๘ 

 

 2)  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 78 50 66.67 24 30.77 2 2.56 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 80 66 82.50 6 7.50 1 1.25 7 8.75 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 74 37 50.00 33 44.59 4 5.41 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 74 26 35.14 41 55.40 7 9.46 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 76 13 17.11 63 82.89 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 66 15 22.73 50 75.76 1 1.51 - - 

รวม 448 207 - 217 - 15 - 7 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 46.21 - 48.44 - 3.35 - 1.56 

 

 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3   
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 86 5 5.81 62 72.10 16 18.60 3 3.49 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 76 22 28.95 47 61.84 7 9.21 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 53 26 49.06 23 43.40 3 5.66 1 1.88 

รวม 215 53 - 132 - 26 - 4 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 24.65 - 61.40 - 12.09 - 1.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3   
 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 75 - - 64 85.33 11 14.67 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 75 15 20.00 56 74.67 3 4.00 1 1.33 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 51 26 50.98 23 45.10 2 3.92 - - 

รวม 201 41 - 143 - 16 - 1 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 20.40 - 71.14 - 7.96 - 0.50 

 
 

 3) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

      ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน   
  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 78 25 32.05 35 44.87 10 12.82 8 10.26 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 80 35 43.75 24 30.00 11 13.75 10 12.5 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 74 19 25.68 28 37.84 26 35.14 1 1.34 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 74 16 21.62 42 56.76 16 21.62 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 76 6 7.89 58 76.32 12 15.79 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 66 10 15.15 52 78.79 4 6.06 - - 

รวม 448 111 - 239 - 79 - 19 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 - 24.78 - 53.35 - 17.63 - 4.24 
 
 
 

 

 

 



๒๐ 

 

 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 86 3 3.49 76 88.37 4 4.65 3 3.49 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 76 21 27.63 54 71.05 1 1.32 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 53 16 30.19 36 67.92 - - 1 1.89 

รวม 215 40 - 166 - 5 - 4 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 18.60 - 77.21 - 2.33 - 1.86 

 
 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ (กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 75 - - 63 84.00 12 16.00 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 75 11 14.67 45 60.00 18 24.00 1 1.33 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 51 16 31.37 35 68.63 - - - - 

รวม 201 27 - 143 - 30 - 1 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 13.43 - 71.14 - 14.93 - 0.50 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

4) ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   

 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 
ระดับชั้น จ ำนวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 

ควำมสำมำรถ  
ในกำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถ          
ในกำรคิด 

ควำมสำมำรถ    
ในกำรแก้ปัญหำ 

ควำมสำมำรถ        
ในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ป.๑ 78 78 100 78 100 75 96.15 73 93.59 71 91.03 
ป.๒ 80 74 92.50 75 93.75 76 95.00 76 95.00 75 93.75 
ป.๓ 74 69 93.24 69 93.24 69 93.24 69 93.24 69 93.24 
ป.๔ 74 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 
ป.๕ 76 76 100 76 100 76 100 76 100 76 100 
ป.๖ 66 66 100 66 100 66 100 66 100 66 100 
รวม 448 437 - 438 - 436 - 434 - 431 - 

เฉลี่ยร้อยละ  -  97.54 - 97.77 - 97.32 - 96.88 - 96.21 
 
 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถ          
ในกำรคิด 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ม.๑ 86 83 96.51 83 96.51 83 96.51 83 96.51 83 96.51 
ม.๒ 76 76 100 76 100 76 100 76 100 76 100 
ม.๓ 53 52 98.11 52 98.11 52 98.11 52 98.11 52 98.11 
รวม 215 211 - 211 - 211 - 211 - 211 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 98.14 - 98.14 - 98.14 - 98.14 - 98.14 
 
 
 
 
  

 



๒๒ 

 

 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 
ระดับชั้น จ ำนวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 

ควำมสำมำรถ  
ในกำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถ          
ในกำรคิด 

ควำมสำมำรถ   
ในกำรแก้ปัญหำ 

ควำมสำมำรถ        
ในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ม.๑ 75 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 
ม.๒ 75 74 98.67 74 98.67 74 98.67 74 98.67 74 98.67 
ม.๓ 51 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 
รวม 201 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 99.50 - 99.50 - 99.50 - 99.50 - 99.50 

 

 
 5) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 78 77 98.71 1 1.28 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 80 76 95.00 4 5.00 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 74 74 100.00 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 74 74 100.00 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 76 76 100.00 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 66 66 100.00 - - 

รวม 448 443 99.69 5 0.31 
 
 
 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 86 83 96.51 3 3.49 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 76 76 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 53 52 98.11 1 1.89 

รวม 215 211 98.14 4 1.86 
 
 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 75 75 100.00 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 75 75 100.00 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 51 51 100.00 - - 

รวม 201 201 100.00 - - 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 6) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไ  ภาษา    ฤษ  ณิต า ต ์  ิ  า า ต ์

 
 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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๒๕ 

 

 

 7) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

48.41 64.18 66.50 69.11 67.49 68.50 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

14.28 15.04 15.27 14.90 14.23 14.61 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

83.64 76.08 72.76 73.26 72.51 72.81 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

5.84 9.49 10.59 10.72 10.33 10.60 

รวม 2 ด้ำน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

66.02 70.13 69.63 71.19 70.00 70.66 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

17.74 22.29 24.04 23.90 22.76 23.46 

 
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค 
สังกัดและประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๒๖ 

 

 

 8) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สำระวิชำ จ ำนวนคนเข้ำสอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านคณิตศาสตร ์ 73 41.69 18.15 9.58 23.28 45.20 21.91 
ด้านภาษาไทย 73 43.21 17.43 5.47 31.50 38.35 24.65 

รวมควำมสำมำรถ 2 ด้ำน 73 42.45 33.29 5.47 24.65 49.31 20.54 
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