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โรงเรียนบานฉลอง 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นภาพความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงมีองคประกอบของรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 สวน ไดแก  
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 สวนท่ี 3 ภาคผนวก 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 
 

 
                                              โรงเรียนบานฉลอง 

                                              สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
                                        20 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 
คำนำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        1 
 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      2 
   ระดับปฐมวัย 

• มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก      2  

• มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     6 

• มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ   8 

• สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผูบริหาร)   9 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

• มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน      11 

• มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    20 

• มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 22 

• สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผูบริหาร)   24 
 สวนท่ี 3  ภาคผนวก           

• ขอมูลนักเรียน        26 

• ขอมูลครแูละบุคลากร       27 

• ขอมูลอาคารสถานท่ี       29 

• ขอมูลชุมชนโดยรวม       30 

• โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา      31 

• แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน      34 

• ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา      34 

• โครงการท่ีโรงเรียนเขารวม      38 

• รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ       38 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่     38 

• ผลการจัดการเรียนรูตามสถานศึกษา     40 

• ผลการประเมินคุรภาพการศึกษาระดับชาติ     46 

• ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค     46 

• ผลประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน    47  

• ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียน     47 



สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                  หนา 

ภาคผนวก 

• ประกาศคาเปา,หมายมาตรฐานการศึกษา     48 

• แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  52  

• หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                            ภาคผนวก 
 
 

 

• ขอมูลนักเรียน         

• ขอมูลครแูละบุคลากร        

• ขอมูลอาคารสถานท่ี        

• ขอมูลชุมชนโดยรวม        

• โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา       

• แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน       

• ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา       

• โครงการท่ีโรงเรียนเขารวม       

• รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ        

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่      

• ผลการจัดการเรียนรูตามสถานศึกษา      

• ผลการประเมินคุรภาพการศึกษาระดับชาติ      

• ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค      

• ผลประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน      

• ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียน     

• ประกาศคาเปา,หมายมาตรฐานการศึกษา      

• แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    

• หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    
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ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบานฉลอง 
ท่ีอยู  หมูท่ี 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต1 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
ช่ือผูบริหาร นายตอตระกูล   พรมนุน  โทร 089 - 4562978 

จำนวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา  31 คน จำแนกเปน  
1)  ขาราชการครู    24 คน 
2)  พนักงานราชการ   1 คน 
3)  ครูอัตราจาง    3 คน 
4)  นักการภารโรง   2 คน 
5)  ครูธุรการ    1 คน  

จำนวนนักเรียน  รวมท้ังสิ้น  558   คน  ชาย  319  คน  หญิง  259  คน  จำแนกเปน 
 1)  ระดับปฐมวัย      105   คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา     453   คน 
 

วิสัยทัศนโรงเรียนบานฉลอง 
องคกรคุณภาพ สรางศักยภาพผูเรียน มุงเนนนวัตกรรม 

สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณของโรงเรียน 
“ความรูคูคุณธรรม” 

 
คำขวัญของโรงเรียน 

“เชิดชูคุณธรรม สำคัญความรู มุงสูความเปนหนึ่ง” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ   ระดับยอดเย่ียม 
2. วิธีการพัฒนา  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
 1) วิธีการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนไดไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาดานรางกายใหกับผูเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยเยางเต็มศักยภาพเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยภายใตการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19   โดยจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนขณะมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ  ดังนี้  
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาครบ ๕ หมู   กิจกรรมสงเสริมการตรวจสุขภาพรางกายจากเจาหนาท่ี
อนามัย  กิจกรรมด่ืมอาหารเสริม (นม) ทุกวันกิจกรรมออกกำลังกายดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจง  การเลนตามมุมประสบการณ   กิจกรรมฝกสมาธิ กิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน 
กิจกรรมการใชกลามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรค  เชน วาดภาพ เกมตัวตอ สื่อทุกชนิด  กิจกรรม
สรางสรรค ไดแก การปนดินน้ำมัน กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทางดานรางกายท่ีแข็งแรง 
กิจกรรมนอนกลางวันเปนเวลาอยางเพียงพอ กิจกรรมจัดหองน้ำ หองสวมท่ีสะอาด เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมสงเสริมการลางหนาแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน  กิจกรรมลางมือกอนและหลังรับประทาน
อาหาร การลางมืออยางถูกวิธี(7 ข้ันตอน)  กิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็ก   และกิจกรรมท่ีจัดใหกับ
ผูเรียนในขณะเรียนรูท่ีบานเม่ือเกิดสถานการณการแพรระบาดและจะตองทำการเรียนการสอนออนไลน  ครูผูสอน
ระดับปฐมวัยไดมีการทำใบกิจกรรมและนัดหมายผูปกครองมารับ  พรอมท้ังทำคลิปวีดีโอสอนนักเรียนสงให
ผูปกครองเปดใหผูเรียนดูท่ีบานและทำใบกิจกรรมไปพรอม ๆ กัน  และบางกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีผูปกครองและ
ผูเรียนจะตองรวมกันทำ  เชน  การทำงานประดิษฐ  การปลูกผัก  เปนตน  
 2) ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง เด็กปฐมวัยโรงเรียนบาน
ฉลอง  มีพัฒนาการดานน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
สามารถใชกลามเนื้อใหญ  กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวและสัมพันธกัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย  มีสุขภาพ
แข็งแรงมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5  และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัย ซ่ึงเอกสารหลักฐานท่ี
สนับสนุนการประเมินตนเองในมาตรฐานนี้คือ  1)  ผลการประเมินผูเรียนท้ัง  4  ดาน  แบบประเมินพัฒนาผูเรียน
ท้ัง  4  ดาน  โดยมีผลประเมินเฉลี่ยดานนี้รายตัวบงชี้ดังนี้ 
 

สวนท่ี 2  

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
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2.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
1) วิธีการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมตางๆเพ่ือใหผูเรียน

บรรลุตามตัวบงชี้ เชนจัดทำโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักการและคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของหลักสูตร  ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพ จัดกิจกรรมตามความสนใจ
และสนองความตองการของเด็ก จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน การจัดประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  
การจัดประสบการณท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การเลานิทานประกอบสื่อ    รวมกิจกรรมรวมกับพ่ีในวัน
สำคัญทางศาสนา ฝกการทำงานเปนกลุมจากการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร  โดยในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19  ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคนไดมีการสนทนาซักถามผูปกครองเก่ียวกับสภาพจิตใจของ
นักเรียนในชวงของการเรียนท่ีบานตลอดเวลา  เพ่ือประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน  รวมถึงทำแบบประเมิน
พัฒนาการท้ังสี่ดานใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียนดวย 

 2) ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลกาประเมินตนเอง  เด็กปฐมวัยโรงเรียนบาน
ฉลอง ราเริง  ยิ้มแยมแจมใส  มีความสุข มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  รักการออกกำลังกาย  รักดนตรี   
ชื่นชมศิลปะ  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสนใจ  ใฝรู  ม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออกและมีการแสดงออก
ทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยระดับดีเยี่ยม  ซ่ึงเอกสารหลักฐานท่ีสนับสนุนการประเมินตนเองในมาตรฐานนี้คือ  1)  
ผลการประเมินผูเรียนท้ัง  4  ดาน  แบบประเมินพัฒนาผูเรียนท้ัง  4  ดาน  โดยมีผลประเมินเฉลี่ยดานนี้รายตัวบงชี้
ดังนี้ 
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 2.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 1) วิธีการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุตามตัวบงชี ้ โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้  สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและชวยเหลือตนเองได  ฝกฝน
ระเบียบวินัย  รูจักเก็บของเขาท่ีใหถูกตอง เหมาะสมในท่ีท่ีจัดไวให  เชน  เก็บของใชสวนตัว  ของเลน  อุปกรณและ
จานใสอาหารฝกฝนพัฒนากลามเนื้อมือ ใสรองเทา แตงตัว ติดกระดุม  เขาหองน้ำ   
หองสวมดวยตนเอง การจัดกิจกรรมในหองเรียนเลนและทำงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร กิจกรรมเปนกลุมและ
การจัดกิจกรรมกลุมใหญท้ังระดับปฐมวัย  เชนการละเลนพ้ืนบาน  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันข้ึนปใหม  กิจกรรม
วันแม  กิจกรรมวันไหวครู  และการศึกษานอกสถานท่ี  สรางขอตกลงในการปฏิบัติตนในหองเรียนรวมกันจัดเวร
รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบ  ใหรูจักการอยูรวมกัน รวมกับผู อ่ืน ผานกิจกรรมการรักษ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและท่ีบานของตนเอง จัดท่ีท้ิงขยะไวในและนอกหองเรียน จัดท่ีท้ิงขยะไวในและนอกหองเรียน  
โครงการอาหารกลางวันจัดทำเพ่ือใหเด็กปฐมวัยรับประทานอาหารไดดวยตนเองอยางเหมาะสมตามวัยและดื่มนมไม
เหลือท้ิง การทำกิจกรรมหนาเสาธงโดยการรองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระทุกวัน  กิจกรรมออมทรัพย   
 2) ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง เด็กปฐมวัยโรงเรียนบาน
ฉลอง  มีพัฒนาการทางสังคมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย มีความซ่ือสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ และทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมและของชั้นเรียนรูจัก  แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส  ซ่ึงเอกสาร
หลักฐานท่ีสนับสนุนการประเมินตนเองในมาตรฐานนี้คือ  1)  ผลการประเมินผูเรียนท้ัง  4  ดาน  แบบประเมิน
พัฒนาผูเรียนท้ัง  4  ดาน  โดยมีผลประเมินเฉลี่ยรายตัวบงชี้ดานนี้ดังนี้ 
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 2.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  
 1) วิธีการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมตางๆเพ่ือใหเด็ก
บรรลุตามตัวบงชี้ โดยมีกิจกรรมซักถาม กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมการเลานิทาน  กิจกรรมการเลา
ประสบการณของเด็ก  การจัดประสบการณในและนอกหองเรียน  กิจกรรมเกมการศึกษาและการเลนตามมุม
ประสบการณ  การเลนน้ำ  ทราย  และ  การเลนกลางแจง  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสรางสรรค  
กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการอาน การเขียน  โดยโรงเรียนไดฝกให
นักเรียนไดหัดเขียนโดยใชชุดเสริมประสบการณ  รวมถึงฝกใหนักเรียนไดอาน  และบวกลบเลขอีกดวย  และในชวง
ของการปดเรียนกรณีพิเศษและใหมีการสอนออนไลนนั้น  ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดใหผู เรียนนำชุดเสริม
ประสบการณกลับบาน  และครูอัดคลิปวีดีโอสอนลงไลนกลุมผูปกครอง  เพ่ือใหผูปกครองเปดใหผูเรียนดูและทำไป
พรอมกับท่ีครูสอน  โดยมีผูปกครองเปนผูดูแล 
 2) ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง เด็กปฐมวัยโรงเรียนบาน
ฉลอง  สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
และมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเอกสารหลักฐานท่ีสนับสนุนการประเมินตนเองในมาตรฐานนี้คือ  1)  
ผลการประเมินผูเรียนท้ัง  4  ดาน  แบบประเมินพัฒนาผูเรียนท้ัง  4  ดาน  โดยมีผลประเมินเฉลี่ยรายตัวบงชี้ดานนี้
ดังนี้ 
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3.  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน  

โรงเรียนจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยอยางตอเนื่อง กิจกรรมสรางความรับผิดชอบ  การมีวินัย การ
สรางสมาธิ  การควบคุมตนเองในการอยูรวมกันโดยบูรณาการในกิจกรรมประจำวันเชน กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรม
เลนตามมุม  กิจกรรมเกมการศึกษา เปนตน  
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแม
ผูปกครองมีพัฒนาการทางดานอารมณและสงัคมท่ีดี 
2)  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมใหกับ
นักเรียนไดเต็มศักยภาพ 
3)  มีการจัดบรรยากาศภายนอกหองเรียนท่ีสงเสริม
พัฒนาการท้ัง  4  ดานใหกับผูเรียน 
4)  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการทาง
สติปญญาของนักเรียน  เชน  กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร  กิจกรรมการทดลอง 

1)  ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียน
ในดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพัฒนาการท้ัง  4  ดาน  
เชน  พัฒนาความสามารถในการแกปญหา  ความมี
เหตุผลของเด็ก 
2)  ควรมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบใหมากข้ึน 
3 )  ค ว ร มี ก าร พั ฒ น าให ผู เรี ย น ส าม ารถ ใช
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย 
 

 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ระดับยอดเย่ียม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ 
 2.1 วิธีการพัฒนา  ผูบริหารมีการดำเนินการและจัดกิจกรรมเสริมตางๆ เพ่ือใหบรรลุตัวบงชี้ของมาตรฐาน  
โดยดำเนินกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
  1.1  การพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา เชนการเขารวมประชุมประจำเดือนกับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกครั้ง  รวมประชุมสัมมนากับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอ่ืน 
ๆ นำความรูมาพัฒนาการปฐมวัย 
  1.2  การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก โดยออกคำสั่งใหครู
รับผิดชอบงานพัฒนาผูเรียนแตละดานและเปนผูนำกลุมในการชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมในการรองรับการ
ประเมินภายนอก 
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  1.3  มีการมอบหมายงานตามความถนัด  ความรูความสามารถ  และความสนใจของผูรวมงานให
รับผิดชอบงานโครงการวจิัยของกระทรวงศึกษาธิการเชน โครงการนโยบาย จัดการเรียนรู BBL   
  1.4  มีการนิเทศใหคำปรึกษา ประชุมอยางตอเนื่อง และจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฐมวัย 
  1.5  มีการจัดองคกร  โครงสรางและระบบการบริหารท่ีมีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดตาม
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  โดยแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  7  กลุมงาน   
  1.6  มีการนำเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร , อินเทอรเน็ต ) เขามาชวยในการปฏิบัติงาน ทำใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 2.2 ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ผูบริหารเขาใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนำ และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพผูบริหารใหคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลาเด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
ซ่ึงเอกสารหลักฐานสนับสนุนในการประเมินมาตรฐานนี้  คือ  1)  บันทึกการประชุม  2)  คำสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน  3)  แบบบันทึกการนิเทศ 
3.  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน  

ประสานงานกับตนสังกัดและหนวยงานรับผิดชอบในการจัดบุคลากรตรงสาขาวิชามาใหเพียงพอ จัดทำ
โครงการเพ่ือจัดหางบประมาณมาจางครูตรงตามวิชาเอกเพ่ือแกปญหาขาดแคลน จัดทำปฏิทิน ตารางการนิเทศ
ติดตามและมอบหมายผูรับผิดชอบ จัดทำโครงการพัฒนาผูปกครองและติดตามการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหถูกตอง จัด
กิจกรรมการเยี่ยมบานเด็ก  รวมถึงกอสรางหรือปรับปรุงอาคารเรียนใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
บริหารจัดการใหระดับปฐมวัยไดจัดการเรียนการสอนอยูในบริเวณเดียวกัน 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในหองเรียนท่ี
เอ้ือตอพัฒนาการเด็ก 
2)  สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยท่ีสอดคลองกับ
ความตองการพัฒนาการเด็ก 
3)  สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูและ
บริเวณสนามเด็กเลนท่ีพอเพียง 
4)  ครูมีประสบการณในการสอนและสามารถจัด
ประสบการณใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 

1)  สถานศึกษายังขาดอาคารสถานท่ีสำหรับการ
จัดการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอยาง
เหมาะสม   
2)  ควรมีการบริหารจัดการใหระดับปฐมวัยได
จัดการเรียนการสอนอยูในบริเวณเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ระดับยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ 
 2.1 วิธีการพัฒนาคุณ   โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสำคัญ  เชน  กิจกรรมบาน
นักวิทยาศาสตรนอย  กิจกรรมcooking  กิจกรรมการทดลองวิทยาศาตร  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  
จัดการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน  เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  เรียนรูโดยการคนควาหา
ความรูดวยตนเองจากกระบวนการสืบเสาะ  โดยมีครูเปนผูดูแลและอำนวยความสะดวกใหเทานั้น   
 2.2 ขอมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  โรงเรียนบานฉลองได
จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ซ่ึงเอกสารหลักฐานสนับสนุนในการประเมินมาตรฐาน
นี้  คือ 1)  รายงานสรุปโครงการ  2)  บันทึกการประชุมผูปกครอง  3)  บันทึกการนิเทศชั้นเรียน  4)  บันทึกการใช
สื่อ  5)  ภาพการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน  ภาพการทำกิจกรรมการทดลอง  ภาพกิจกรรมการทำโครงงาน  ภาพ
กิจกรรมการออกมาเลนขาว , นิทาน  เปนตน 
3.  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน  
 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง  เพ่ือคิดคนแนวทางและกิจกรรมแปลกใหมใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1)  ครูมีการจัดกิจกรรมตามความตองการเรียนรู
ของนักเรียน  โดยนักเรียนเปนผูกำหนดหนวยการ
เรียนรูในสัปดาหถัดไป 
2)  นักเรียนเปนผูคนควาหาคำตอบในสิ่งท่ีตองการ
เรียนรูดวยตนเอง  โดยครูใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 
3)  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการเรียนรูทุกหนวย
การเรียนรูดวยเอง 

1)  ครูควรมีวิธีการประเมินผูเรียนอยางหลากหลาย 
2)  ควรมีการจัดกลุมนักเรียนและจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับความสามารถของนัก เรียน เป น
รายบุคคล 
3)  ควรมีการนำผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
มาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
(บทสรุปสำหรับผูบริหาร) 

 
 จากผลการดำเนินงาน  โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลให  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ความสำเร็จเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับยอด
เย่ียม  ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็กอยูในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  อยูในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 
 ท้ังนี้โรงเรียนมีการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพเด็กใหเกิดตามวิสัยทัศน ปรัชญา คำขวัญ และอัตลักษณ 
ของโรงเรียนไดเนื่องจากโรงเรียนมีการดำเนินการโดยใชกระบวนการ P D C A โดยยึดหลักการมีสวนรวม
(Coperate) ของทุกฝายในทุกข้ันตอนกระบวนการ เด็กไดรับการดูแลเอาใจใส ใหไดรับพัฒนาการทางรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญา ผานประสบการณกิจกรรมประจำวัน และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ผูปกครองไดรับความรูในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สถานศึกษาจัดหองเรียน จัดบรรยากาศ สื่อการสอนใหทุก
หองเรียนทำใหนักเรียนมีผลพัฒนาการผานเกณฑและสูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไว ดังตารางแสดงผลการประเมินและ
คาเปาหมายของมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของเด็ก 

ตารางเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 80 92.84 ยอดเย่ียม 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได 

80 93.17 บรรลุ 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80 93.45 บรรลุ 
1.3  มีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม 

80 91.77 บรรลุ 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรูได 

80 92.99 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 80 89.17 ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

80 100 บรรลุ 

2.2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 80 100 บรรลุ 
2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 80 85 บรรลุ 
2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อ  เพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและ
พอเพียง 

80 80 บรรลุ 

2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ สื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ 

80 80 บรรลุ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย 
มีสวนรวม 

80 90 บรรลุ 
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มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 80 93.75 ยอดเย่ียม 
3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริม ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

80 100 บรรลุ 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ความสุข 

80 100 บรรลุ 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย                                                                                                                                     

80 85 บรรลุ 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก                           

80 90 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
************** 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบานฉลอง สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตร มีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ฯ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือใหครูใชเปนกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน ไดรับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาอยางมีคุณภาพ มีการแบง
นักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมสงเสริม (MEST)  กลุมพัฒนาและกลุมซอมเสริม สำหรับนักเรียนในกลุมสงเสริม  
จะสงเสริมทางดานของวิทยาศาสตรและการคิดคำนวณ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในรายวิชารายวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนในกลุมนี้  นักเรียนในกลุมพัฒนาพัฒนาจจะพัฒนาทักษะทางดานการ
อานและการคิดคำนวณ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในรายวิชารายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร  และ
นักเรียนในกลุมซอมเสริมนั้นไดมีการซอมเสริมทางดานทักษะของการอานและการเขียน  โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติมในรายวิชาภาษาไทย  มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบานฉลองมุงเนนพัฒนา
นักเรียนท้ังดาน ความรูเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รวมถึงสอดคลองกับบริบทและความตองการของทองถ่ิน  โดย
การพัฒนาทางดานความรูของนักเรียนนั้น  มีการพัฒนาทักษะทางดานการอาน  การเขียน  การคิดคำนวณและการ
คิดวิเคราะห  โดยมีการจัดทำแบบฝกพัฒนาการอาน   
การเขียน  การคิดคำนวณและการคิดวิเคราะหท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  
 โรงเรียนบานฉลอง มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูตามศักยภาพของ
ผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการ
จัดการเรียนเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง เนนเรื่องการอานออกของผูเรียนสำคัญท่ีสุดโดย
มุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตป.1  พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอน
ใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน  เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  ท่ีเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน  มีการสวดมนตประจำสัปดาหและจะมีคุณครูอบรมใหความรูนักเรียนเก่ียวคุณธรรม  จริยธรรมในดาน
ตาง ๆ  เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตยรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการจัด
กิจกรรมใหความรูเรื่องพิษภัยจากยาเสพติด การออกกำลังกาย และเพ่ิมเวลารูเก่ียวกับทักษะอาชีพ  ตามแนวการ
ปฏิบัติของยุวเกษตรกรและการสงเสริมทักษะชีวิตใหเกิดข้ึนผูเรียน  มีการฝกอบรมนักเรียนเก่ียวกับวิธีทำน้ำยาทำ
ความสะอาดเอนกประสงคและสบูซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดลอมภูเก็ต   

ความสำเร็จดานคุณภาพผูเรียน ปการศึกษานี้มีผลการทดสอบระดับชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆดาน โรงเรียน
บานฉลองไดมีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา, โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร , โครงการสงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการ
บริหารจัดการงานวิชาการ, โครงการสงเสริมคุณธรรมตามระบอบประชาธิปไตย, โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
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นักเรียน , โครงการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการนักเรียน, โครงการยุวนักวิทย ยุวเกษตรกรและโครงการตานภัยยา
เสพติดสถานศึกษาชุมชน 

 

 2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ขอมูล 10 เมษายน 2564) 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2562 (จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป) 
 

ช้ัน 
ภาษา 

ไทย 

คณิต 

ศาสตร 

วิทยา 

ศาสตร 

สังคม

ศึกษา 

สุข

ศึกษา 

ศิลปะ 

ดนตรี 

การ

งานฯ 

ภาษา 

อังกฤษ 

ประถมศกึษาปท่ี 1 55 55 64 68 73 66 68 54 

ประถมศึกษาปท่ี 2 70 32 64 61 71 49 67 70 

ประถมศึกษาปท่ี 3 30 32 45 60 62 45 55 40 

ประถมศึกษาปท่ี 4 38 45 46 52 66 49 63 35 

ประถมศึกษาปท่ี 5 20 14 44 38 64 39 62 26 

ประถมศึกษาปท่ี 6 13 42 40 55 63 42 60 19 

รวม 226 220 303 334 399 290 375 244 

รอยละ 54.99 53.53 73.72 81.27 97.08 70.56 91.24 59.37 

 

 2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ช้ัน ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 48 28 - - 

ประถมศกึษาปท่ี 2 62 9 - - 

ประถมศึกษาปท่ี 3 55 7 - - 

ประถมศึกษาปท่ี 4 62 3 - - 

ประถมศึกษาปท่ี 5 62 2 - 2 

ประถมศึกษาปท่ี 6 49 15 - 1 

รวม 338 64 - 3 

รอยละ 83.46 15.80 0 0.74 
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 3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

          ช้ัน ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 34 40 2 - 

ประถมศึกษาปท่ี 2 29 38 3 1 

ประถมศึกษาปท่ี 3 22 29 10 1 

ประถมศึกษาปท่ี 4 44 19 2 1 

ประถมศึกษาปท่ี 5 34 27 3 1 

ประถมศึกษาปท่ี 6 32 32 - 1 

รวม 195 185 20 5 

เฉล่ีย 48.15 45.68 4.94 1.23 
 

 

 4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 5 ดาน ปการศึกษา 2563 

          ช้ัน ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 76 - 

ประถมศึกษาปท่ี 2 71 - 

ประถมศึกษาปท่ี 3 62 - 

ประถมศึกษาปท่ี 4 65 1 

ประถมศึกษาปท่ี 5 64 1 

ประถมศึกษาปท่ี 6 64 1 

รวม 405 3 

รอยละ 99.26 0.74 
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 5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

วิชา คะแนนเฉล่ียระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉล่ียระดับชาต ิ ผลตาง 

ภาษาไทย 54.79 56.20 - 1.41  

ภาษาอังกฤษ 39.21 43.55 - 4.34 

คณิตศาสตร 23.86 29.99 - 6.13 

วิทยาศาสตร 35.33 38.78 - 3.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 เปรยีบเทียบ  

ปการศึกษา 2563 

 

ดาน ปการศกึษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลตาง 

ภาษาไทย 49.38 54.79 + 5.41 

ภาษาอังกฤษ 30.16 39.21 + 9.05 

คณิตศาสตร 28.28 23.86 - 4.42 

วิทยาศาสตร 31.45 35.33 + 3.88 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 
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 6) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ป 2563 

 

ดาน คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับชาติ ผลตาง 

ดานภาษาไทย 44.19 47.46 - 3.27 

ดานคณิตศาสตร 46.03 40.47 + 5.56 

รวม 2 ดาน 45.11 43.97 + 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรยีนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา2563 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา2562 เทียบ

กับ ปการศึกษา 2563 

 

ดาน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลตาง 

ดานภาษาไทย 41.31 44.19 + 2.88 

ดานคณิตศาสตร 47.85 46.03 - 1.82 

รวม 2 ดาน 44.58 45.11 + 0.53 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมิูแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา2562 
เทียบกับปการศึกษา 2563 
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 7) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT) ปการศึกษา 2563 

 
 

ดาน คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับชาต ิ ผลตาง 

ดานการอานออกเสียง 90.00 74.14 + 15.86 

ดานการอานรูเรื่อง 80.62 71.86 + 8.76 

รวม 2 ดาน 85.31 73.02 + 12.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT) ปการศึกษา 2563 
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 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT) ปการศึกษา 2562 เทียบ

กับ ปการศึกษา 2563 

 

ดาน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลตาง 

ดานการอานออกเสียง 70.46 90.00 + 19.54 

ดานการอานรูเรื่อง 79.64 80.62 + 0.98 

รวม 2 ดาน 75.05 85.31 + 10.26 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จดุท่ีควรพัฒนา 
     นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน และ มี
ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต  ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข  พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน มีน้ำหนัก  
สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ หลีกเลี่ยงตนเอง

     การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ควร
ปฏิบัติท่ีตอเนื่องจริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละ
กลุมสาระการเรียนรูประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แตยัง
ตองไดรับการพัฒนาตอ   
     ผลสั มฤทธิ์ ระดั บชาติ ของนั ก เรียน มีแนวโน ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนโดยรวม แตไมผานเกณฑในบาง

แผนภมิูแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา2562 
เทียบกับปการศึกษา 2563 
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จุดเดน จดุท่ีควรพัฒนา 
จากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตางและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป 
 

 
3.1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเปนไปตามเกณฑที 

โรงเรียนกำหนดในแตระดับชั้น 
3.2) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล  
3.3) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีม

เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
3.4) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสงัคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
3.5) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดาน 

ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ 
3.6) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีดีพรอมท่ีจะ

ศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
3.7) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคา

ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 
3.8) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

 เพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนบานฉลอง  การ
ดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดยใชขอมูลฐานในการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจอยางชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุมเปาหมาย  ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิ  มีการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนบานฉลอง    
 ภาพความสำเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ี
โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอยางเปนระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนในการ
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วางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนรวมดวย  มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรยีนรูของผูเรียน 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ของผูเรียนท่ีมีคุณภาพ   มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ตองการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีสถานศึกษากำหนดชดัเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตาม 
      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชใน    
      การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 
3) ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก      
      กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเปนแบบอยางได 
4) ครูและบุคลากร รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ 
      ของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ 
      สภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบานฉลอง ไดกำหนดกรอบการบริหารงานออกเปน 7 กลุมงาน ไดแก กลุม
งานวิชาการ กลุมงานอำนวยการ กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานแผนงานและงบประมาณ กลุมงานอาคาร
สถานท่ี กลุมงานกิจการนักเรียน และ กลุมงานโครงการพิเศษ  ในการขับเคลื่อนงานมีการกำหนดประชุม
วางแผนงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เชน การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมชวงชั้น  การประชุมกลุม
สาระ  การประชุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของและการประชุมหัวหนากลุมงาน  เพ่ือวางแผนการดำเนินงานและติดตามผล
การปฏิบั ติงาน  รวมถึงมีชองทางการใชเทคโนโลยีแอพลิเคชันไลน และเฟสบุคส  ในการใชประสาน 
ติดตอสื่อสาร และประชาสัมพันธ งานกิจกรรมดานตางๆใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม  การวมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
      โรงเรียนไดใชเทคนิคการ ประชุมท่ีหลากหลายวิธี
เชน การประชมุแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปท่ีสอดคลองกับผล  การจัดการศึกษา สภาพ
ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน
มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ ท่ีกำหนดไวชัดเจน  

       โรงเรียนควรจัดใหมีอาคาร และหองปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
     สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเขมแข็ง มีสวน
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
     โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการ และการดำเนิน 
งานตามแผนพัฒนาของโรงเรียนอยาง เครงครัด และ
จัดทำขอมูลสารสนเทศสะทอนใหผลการปฏิบัติงานในแต
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความตองการของ
ชุมชน  วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด  ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความตองการ   

ละโครงการและกิจกรรม อยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
     ซอมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม
ใหมีความสะอาด รมรื่น  ปรับปรุงภมิูทัศน 

 
3.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
3.2 โครงการจัดหาอัตรากำลังสนับสนุนการจัดการเรียนรู  
3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานที 
 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบานฉลอง สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  สงเสริมใหครู
จัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู 
การเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  มีเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตร
และตัวชี้วัดและเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนโดยมีการประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เชน การ
สังเกต ทดสอบ ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน ประเมินชิ้นงาน  รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการดำเนินการตาม
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาวิชาชีพ PLC ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการเรียนรูและนำผลมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  ครูใชสื่อและแหลง
เรียนรู  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู กำหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน  จัดบรรยากาศตามสถานท่ีตางๆ ท้ังภายใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช  

 
   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท่ีสนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียนมีการบรหิารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนา  
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรยีนรู ท่ีเนนทักษะ

กระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรู จากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใชพัฒนา

ตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (บทสรุปของผูบริหาร) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสำเร็จ เปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา ไดระดับ 
ดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับ 
ดีเลิศ  

ท้ังนี้ ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนอานออกเขียนไดทุกคน 
สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ พบวามี
ความกาวหนา   สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณดวย
กิจกรรมและโครงการตางๆ  ไดแก โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา, โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร , โครงการ
สงเสริมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการงานวิชาการ, โครงการสงเสริมคุณธรรมตาม
ระบอบประชาธิปไตย, โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน , โครงการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการนักเรียนและ
โครงการยุวนักวิทย ยุวเกษตรกร  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมี
วิสัยทัศนและมีภาวะผูนำ มีการศึกษาและวิเคราะหโรงเรียนตามสภาพจริงและวางกรอบแนวการทางดานการพัฒนา  
ไดมีการมีการวางกรอบการบริหารจัดการโดยจัดทำโครงสรางการบริหารงาน ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
จัดหาการระดมทรัพยากร วางแผนการจัดหาอัตรากำลัง โดยมุงเปาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานฉลองให
สอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน  การจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของโรงเรียนบานฉลอง ไดดำเนินการ
ตามกรอบ สรางศักยภาพผูเรียน โดยการสรางทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และการสงเสริมทักษะชีวิต ใหเกิดข้ึน
ผูเรียนโดยมีการทำน้ำทำความสะอาดเอนกประสงคและสบูโดยไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดลอม
ภูเก็ต  มาเปนวิทยากรและฝกอบรมใหกับนักเรียน   
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสำคัญ พบวาครูมีความรู ความเขาใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  ครูทุกคนสามารถใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เชน การสังเกต ทดสอบ 
ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน ประเมินชิน้งาน   
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดี 
      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน  ด ี
      2) การสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการวเิคราะหและคิดอยางมี 
         วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ดี 

      3) มีความสามารในการสรางนวัตกรรม ด ี
      4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ี
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
      6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ดเีลิศ 
1.2  คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 
      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
      2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
      3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี
2.3 ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุมเปาหมาย ดีเลิศ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ดเีลศิ 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
     เรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น   518  คน 
 ๒) จำนวนนกัเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๕๕๘ คน  จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 

ระดับช้ันท่ีเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๒ ๓๕ ๒๑ ๕๖ ๒๘ 
อ.๓ ๒ ๒๓ ๒๖ ๔๙ ๒๕ 
รวม ๔ ๕๘ ๔๗ ๑๐๕ ๒๖ 
ป.๑ ๓ ๕๒ ๔๖ ๙๘ ๓๒ 
ป.๒ ๒ ๓๘ ๓๓ ๗๑ ๓๒ 
ป.๓ ๒ ๔๕ ๒๖ ๗๑ ๓๒ 
ป.๔ ๒ ๔๕ ๒๕ ๗๐ ๓๕ 
ป.๕ ๒ ๔๗ ๒๘ ๗๕ ๓๘ 
ป.๖ ๒ ๓๓ ๓๕ ๖๘ ๓๔ 
รวม ๑๓ ๒๖๐ ๑๙๓ ๔๕๓ ๓๔ 

รวมท้ังหมด ๑๗ ๓๑๘ ๒๔๐ ๕๕๘ ๓๓ 
 
 ๓) จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๓๗ คน  คิดเปนรอยละ  ๖.๖๓ 
 ๔) จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน  ๒๐  คน  คิดเปนรอยละ  ๓.๕๘  
 ๕) จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำชั้น ๗ คน  คิดเปนรอยละ 
 ๖) จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ๖๓  คน  คิดเปนรอยละ 
 ๗) อัตราสวนครู : นักเรียน =  1  :   26             (ปฐมวยั) 
         1  :   20.59        (ประถมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 3  
ภาคผนวก  
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ขอมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจำการ 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

อายุ

ราชการ 

(ป) 

ตำแหนง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/

ช้ัน 

จำนวน

ครั้ง/

ช่ัวโมงท่ี

รับการ

พัฒนา/ป 

1 นางศิริรัตน   สารบุตร ๓๘ ๑๔ ชำนาญการ 

พิเศษ 
ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล 2 ๖/๔๐ 

2 นางสาวเครือวัลย   เชาวเฉลิมพงศ ๔๓ ๑๐ ชำนาญการ ป.โท นาฏศิลป
ไทย 

นาฏศิลป/ป.
1 – ๖ 
ภาษาไทย 
ป.1  

๘/๗๔ 

3 นางสาวโฉมศรี   ศรีสุวรรณ ๔๒ ๗ - ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทยป.
๑ 
ป.๕ - ๖ 

๒/๑๖ 

4 นางสาวพิมพวิไล   ทองนะ ๔๑ ๘ - ป.ตร ี วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร 
ป. ๑ - ๓ 
คณิตศาสตร 
ป.๒ 

๓/๑๘ 

5 นางสาวเกสรินทร  หนูมาก ๓๕ ๖ - ป.ตร ี ระบบ
สารสนเทศ
ทาง
คอมพิวเตอร 

วิทยาการ
คำนวณ 
ป.๑ - ๓ 
ภาษาไทย 
ป.๑ 

๘/๖๔ 

6 นายจิตตรง  ธนันชัย ๓๔ ๖ - ป.ตร ี รัฐศาสตร สังคม ฯ 
ป. ๔ - ๖ 
ประวัติ ฯ 
ป. ๔ - ๖ 

๔/๕๔ 

7 นางมุจลินท   ธิยะภูมิ ๓๖ ๙ ชำนาญการ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
ป.4 - ๖ 

๒/๑๖ 

8 นายกีรติ   พรหมนรา ๓๕ ๖ - ป.ตร ี รัฐ
ประศาสน
ศาสตร 

สังคมศึกษา 
ป. ๑ - ๔ 

๕/๓๐ 

9 นางสาวกรรณิกา   อรรถชยัยะ ๓๔ ๕ - ป.ตร ี คณิตศาสตร  คณิตศาสตร 
ป.๓ - ป.๔ 
การงาน 
ป. ๓ 

๖/๕๐ 

10 นางสาวจิราพร   ทองสุย ๓๑ ๕ - ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 

ป.๓ – 4 

การงาน ป.

๓ 

๗/๕๖ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

อายุ
ราชการ 
(ป) 

ตำแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/
ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/
ช่ัวโมงท่ี
รับการ
พัฒนา/ป 

11 นางสาววิรัลพัชร   บางโรย ๓๒ ๔ - ป.ตรี ศิลปกรรม ศิลปะ  
ป.๑ -๖ 
คณิตฯ ป.๒ 
การงานป.๒ 

๕/๔๐ 

12 นางสาวสุพัตรา   ทนน้ำ ๓๘ ๔ - ป.ตร ี คอมพิวเตอร
ศึกษา 

วิทยาการ
คำนวณ 
ป.๓-๖ 
การงาน 
ป.๔- ๖ 
ประวัตฯิ 
ป.๖ 

๓/๑๘ 

13 นางสาวอุไรวรรณ   แซโคว ๔๖ ๘ - ป.ตร ี จิตวิทยา
และการ
แนะแนว - 
บรรณารักษ
ศาสตร 

ภาษาไทย 
การงาน
คณิตฯ 
วิทยฯ 
ป.๑ 

๔/๒๔ 

14 นางสาวจามจุรี  ฤทธิห์มุน ๒๙ ๒ - ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล ๓ ๖/๔๒ 
15 นางสาวชลลดา  หนูนิลปลอดดี ๒๗ ๑ - ป.ตร ี วิทยาศาสตร

- ฟสิกส 
วิทยฯ 
ป.๔ - ๖ 

๙/๕๔ 

16 นายพีราวิชญ  คีรีก้ิน ๓๖ ๑ - ป.ตร ี คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ป. ๔ - ๖ 

๓/๒๔ 

17 นายอิทธิพล ศรีเรืองรัตน ๒๗ ๑ - ป.ตร ี พละ สุขศึกษา
และพละฯ 
ป.๑ - ๖ 
การงาน 
ป.๒ 

๔/๓๖ 

18 นายนนธนิศร   พรหมเหมือน ๒๔ ๖ เดือน - ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ป. ๑ - ๒ 
๓/๒๒ 

19 นายธัชนันท   พวงนุน 2๖ ๖ เดือน - ป.ตร ี คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
ป. ๕ - ๖ 

๔/๒๘ 

20 นายเอกชัย  ทาปน ๒๕ ๖ เดือน - ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ป. ๓ - ๔ 
๔/๒๘ 

21 นางสาวสุวพัชร  แกมนิรัตน ๒๕ ๖ เดือน - ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 

ป. ๒, ๔ 
๖/๔๘ 

22 นางสาวปรัชวัน   คงแกว ๔๔ ๒๐ ชำนาญการ
พิเศษ 

ป.โท การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ป. ๑, 
ป.๕ - ๖ 

๗/๔๗ 

จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก ๒๑ คน   คิดเปนรอยละ   ๙๕.๔๕ 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๑ คน   คิดเปนรอยละ ๔.๕๕ 
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ครูอัตราจาง 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป)  

 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

1 นางสาวรอดยีา ละนิเพ็ง ๓๔ ๕ ป.ตร ี พลศึกษา

สำหรับคน

พิการ 

คณิตศาสตร/ป.๑ 

วิทยาศาสตร/ป.๑ 

 

สพฐ. 

2 นางสาวเปาซียะห  อีดือเระ ๓๓ ๘ ป.ตร ี สังคมศึกษา ปฐมวัย งบประมาณ 

๓ นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร ๓๕ ๘ ป.ตร ี การบัญชี ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  
ป. ๑-๖ 

รายไดถาน
ศึกษา 
(วัดฉลอง) 

 

พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
อา
ยุ 

(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป)  
 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/

ช่ัวโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป 
๑ นางอัจฉรา  นำพา ๓๘ ๑๒ ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล ๓ ๒/๑๒ 

 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

 อาคารเรียนจำนวน  ๕ หลัง  อาคารประกอบจำนวน ๓  หลัง   สวม ๔ หลัง  สนามเด็กเลน ๑  สนาม  

สนามฟุตบอล ๑ สนาม     
 

ขอมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ - จาย) 

รายรับ จำนวน (บาท) รายจาย จำนวน (บาท) 

เงินงบประมาณ 912,๕๖๒ งบดำเนินการ/เงินเดือน - คาจาง ๒๖๑,๐๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๓๓๙,๙๗๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔๑๒,๘๒๐.๓๔ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ๓๘๑,๔๙๐.๐๙ งบอ่ืน ๆ (ระบุ) ๓๓๒,๒๑๐ 

รวมรายรับ ๑,๖๒๕,๐๒๒.๐๔ รวมรายจาย ๑,๐๐๖,๐๓๐,๓๔ 

งบดำเนินการ/เงินเดือน – คาจาง    คิดเปนรอยละ     ของรายรับ ๑๖.๐๖ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเปนรอยละ     ของรายรับ ๒๕.๔๐ 
 
 
 
 
 



 
30 

 

ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง  อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขาย ใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ  งานประจำปวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง), 

ประเพณีถือศีลกินผัก 

 ๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับอาชีพหลัก คือมัธยมตอนตน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๗๕,๕๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว.......คน 

 ๓) โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ขอจำกัด 

๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  
องคกรศาสนาและชุมชนใหความรวมมือในการจัด
การศึกษา   
๒. ชุมชนมีแหลงเรียนรู  สงผลใหผูเรียนมีแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย 

๑. ชุมชนมีแหลงอบายมุข  สถานบันเทิง  
รานเกมและการแพรระบาดของสารเสพติด   
๒. สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง  ครอบครัวท่ี
แตกแยก  ยายถ่ินฐาน  พอแม  ผูปกครองไม
มีเวลาดูแลเอาใจใสลูกอยางใกลชิด  ทำใหลูก
มีปญหาดานพฤติกรรม 
๓. ภาวะการสงเสริมบุตรของผูปกครองดาน
การเรียนมีนอย 
๔. การแพรระบาดของโรคติดไวรัสเชื้อไวรัส
โคโรนา (Covid – 1๙) 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสรางเวลาเรียน กลุมสงเสริม MEST ระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป/สัปดาห) 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร 120 120 120 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 40 40 40 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 80 80 80 80 80 80 
วิทยาการคำนวณ ๘0 ๘0 ๘0 80 80 80 
เสริมทักษะภาษาไทย - - - 40 40 40 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,200 ช่ัวโมง/ป 
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โครงสรางเวลาเรียน กลุมพัฒนา ระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรยีน (ช่ัวโมง/ป/สัปดาห) 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร 120 120 120 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 40 40 40 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 80 80 80 80 80 80 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 40 40 - - - 
ภาษาไทยเพ่ือการอานและการเขียน - - - 80 80 80 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,200 ช่ัวโมง/ป 
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โครงสรางเวลาเรียน กลุมซอมเสริม ระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป/สัปดาห) 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร 120 120 120 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัตศิาสตร 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวม 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 40 40 40 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 80 80 80 80 80 80 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร - - - 40 40 40 
ภาษาไทยเพ่ือการอานและการเขียน 80 80 80 80 80 80 
รวม 240 240 240 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวม 1,200 ช่ัวโมง/ป 
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แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๑) หองสมุดมีขนาด    ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในหองสมุด ๑๐,๒๓๐ เลม   จำนวนนกัเรียนท่ีใช

หองสมุดในปการศึกษา ๒๕๖๓  ๘๕ คน ตอวัน คิดเปนรอยละ 15.23 ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๒) หองปฏิบัติการ 

  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   จำนวน  ๑  หอง 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จำนวน  ๑  หอง 

  หองนาฏศิลป   จำนวน  ๑  หอง 

 ๓) คอมพิวเตอร  จำนวน  ๕๕  เครื่อง 

  ใชเพ่ือการเรียนการสอน ๔๗  เครื่อง 

  ใชเพ่ือการบรหิารจัดการ ๘ เครื่อง 

 ๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติในการใชจำนวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 

แปลงการเกษตร 
โรงเรือนเห็ด 
สวนดอกไม 

ตลอดปการศึกษา 

 

 ๕) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  นักเรียนในป

การศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๕.๑ นายสัญญา  หิรัญวดี  ใหความรูเรื่อง  การปรับปรุงดิน 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จำนวน  ๔ ครั้ง/ป 

 ๕.๒ นายเรือง  ก่ิงแกว  ใหความรูเรื่อง  การทำเชื้อราไตรโคโดมา 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้จำนวน ๓  ครั้ง/ป 

 ๕.๓ กรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  ใหความรูเรื่อง  การอนุรักษพลังงาน 
 

 ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 ๑) ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ  หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 
นวัตกรรมการจัดการขยะ 

จังหวัด/นวัตกรรมการจัดการ
ขยะ 

สพป. 

ผูบรหิาร 
นายตอตระกูล  พรมนุน 

 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
- สพฐ. 
- สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ  หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ครู (ระบุช่ือ) 
ครูดีศรีภูเก็ต 
1. นางศิริรัตน  สารบุตร 
๒. นางสาวพิมพวิไล  ทองนะ 
๓. นายกีรติ  พรหมนรา 
๔. นายจิตตรง  ธนันชัย 
 
ครูดีไมมีอบายมุข 
1. นางศิริรัตน  สารบุตร 
๒. นางสาวพิมพวิไล  ทองนะ 
๓. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ 
๔. นางสาวจิราพร  ทองสุย 
๕. นางสาวเกสรินทร  หนูมาก 
๖. นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ 
๗. นางสาวเปาซียะห  อีดือเระ 
๘. นางสาวอุไรวรรณ  แซโคว 
๙. นางสาววิรัลพัชร  บางโรย 
๑๐. นางสาวชลลดา  หนูนิลปลอดดี 
๑๑. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร 
๑๒. นางสาวรอดียา  ละนิเพ็ง 
๑๓. นางสาวสุพรรณี  หนูรุน 
๑๔. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ 
๑๕. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ 
๑๖. นางสาวอัจฉรา  นำพา 
๑๗. นางสาวจามจุรี  ฤทธิ์หมุน 
 
18.นายจติรง  ธนันชัย 
 

 
 
ระดับจังหวัด/ครูดีศรีภูเก็ต 
ระดับจังหวัด/ครูดีศรีภูเก็ต 
ระดับจังหวัด/ครูดีศรภีูเก็ต 
ระดับจังหวัด/ครดูีศรีภูเก็ต 
 
 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
ประเทศ/ครูดีไมมีอบายมุข 
 
ระดับภาคใต/ Obec  Awards 
ครูผูสอนยอดเยี่ยมดานบริหาร
จัดการวิชาสังคมระดับชั้น
ประถมศึกษา 

 
 
สพป.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
- สพฐ. 
- สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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๒) งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความสำเร็จ 

ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดำเนนิการ 

(ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวนรอยละ) 

1 โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

๑. เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับปฐมวัย 
๒. เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับ ข้ัน พ้ืนฐาน  ใน
กลุมสาระการเรียนรู  
ท้ั ง ๘  กลุมสาระการ
เรียนรู 
๓. เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๔ .  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพนักเรียนดาน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ป ร ะ ส งค  คุ ณ ธ ร รม 
จริยธรรม 

-ประชุมชี้แจง
เก่ียวกับกิจกรรม
กลุมสาระการ 
- แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
- ควบคุม ติดตาม
การดำเนินกิจกรรม 

๑ .  ผู เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี๑-๖ รอยละ 
๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน 
8 กลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน 
๒ .  ผู เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี๑-๖ รอยละ 
๘๐ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน ระดับดี ข้ึนไป 
๓. ผูเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
๘๐ มีพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
๔. ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการ
สอน  
 

2 โครงการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

2.1 เพ่ือใหสถานศึกษา
มีการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรยีนทุก
คน 
2.2 เพ่ือใหครูเยี่ยม
บานนักเรียนทุกคนและ
นำขอมูลระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนไปใช 
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- ประชุมชี้แจง
เก่ียวกับกิจกรรม 
- แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
- ดำเนินงาน 
การเยี่ยมบาน
นักเรียน 
- คัดกรองขอมูล
นักเรียน 
- จัดทำระบบ
สารสนเทศ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบ
ดู แ ล ช ว ย เห ลื อ ผู เรี ย น ท่ี มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผูเรียนทุกคน ในระดับดี 
๒. ครูรอยละ 80 เยี่ยมบาน
นักเรียนทุกคนและนำขอมูล
ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ไป
ใช ใน ก าร  ว างแผ น พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา   

๓ โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

๑. เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบานฉลอง ได
พัฒนาศักยภาพเพ่ือนำ 
 

- ประชุมชี้แจง
เก่ียวกับกิจกรรม 
ครูเขารวมการ
อบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๑. ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาโรงเรียนบานฉลองมีการ 
อบรม  สัมมนา นำความรู 
เทคนิควิธีการทางเทคโนโลยี 
แบบใหมๆ  ทันสมัยตอการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก อยางนอย 
ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง        
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ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ยอ ๆ) 
ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวนรอยละ) 

  ความรูความสามารถ 
วิธีการ และ เทคโนโลยี
ให ม  ๆ ม า ใช ใน ก า ร
จัดการเรียนการสอนให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลก  
๒ . เพ่ือใหผู เรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึ กษ าโร งเรี ย น บ าน
ฉลองได ศึ กษ าดู งาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  มี
ก า ร น ำ ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถ่ินจัดกิจกรรมดาน
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการการเรียนรูตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มีคุณภาพ    
๓ .  เ พ่ื อ ให ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบานฉลองไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ท า ง วิ ช า ก า ร ด า น
วิ ช า ชี พ จ า ก
ประสบการณตรงของ
ตัวเอง                
๔ .  เ พ่ื อ ให ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบานฉลอง เกิด 
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร มี
ความรักและผูกพันตอ
องคกร เห็นคุณคาของ
ตัวเองและองคกร 

การพัฒนาตนเอง 
เพ่ือพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาโรงเรียนบานฉลองได 
ศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมา 
พัฒนาตนเอง และสถานศึกษา 
อยางนอยปละ ๑ ครัง้  
๓. ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาโรงเรียนบานฉลองไดมี 
การรวมตัวกันทำงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะและการเรียนรูในการ 
ปฏิบตัิหนาท่ีครูเพ่ือศิษย โดย 
รวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู 
จากประสบการณตรงอยางนอย
สัปดาหละ ๑ ครั้ง  
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โครงการท่ีโรงเรียนเขารวม 
 ๑. โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล 
 ๒. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ 

 นวัตกรรมการจัดการขยะ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

 ๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ✓   

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ✓   

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ✓   

 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ...ดี.... 

ผลการรับรองคุณภาพ     ✓  รับรอง             ไมรับรอง 
 

 

๒) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับคุณภาพ 

 ดี พอใช ปรับปรุง  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ✓    

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ✓    

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 
✓    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ...ดี.... 

ผลการรับรองคุณภาพ     ✓  รับรอง           ไมรับรอง 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
สถานศึกษาควรระบุขอมูลพ้ืนใน SAR ไดแก ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรท่ีจัดการการเรียนการสอน ขอมูล 

อัตราสวนครูตอผูเรียน และอัตราสวนหองตอผูเรียน ท้ังสองระดบั จำนวนรอยละของผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาใน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนเด็กแรกเขา ขอมูลการประเมินคุณภาพภายใน และการ เปรียบเทียบ
การประเมินคุณภาพภายใน ขอมูลสรุปการมีพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตอเนื่องอยางนอย ๓ ป การศึกษา  ควรระบุ
การปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม(Innovation) ระดับปฐมวัยดานคุณภาพ
เด็ก ดานกระบวนการบริหารจัด ดานการจัดประสบการณเนน เด็กเปนสำคัญ (ถามี) และ ระดับข้ันพ้ืนฐาน ดาน
กระบวนการบริหารจัดการ และดานกระบวนการจัดการเรียนการ สอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ถามี) นอกจากนี้
สถานศึกษาควรเพ่ิมหัวขอ ขอเสนอแนะ ใน SAR โดยพิจารณาเขียน ขอเสนอแนะใหสอดคลองตามจุดท่ีควรพัฒนา
และควรเขียนแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหปรากฏในบทสรุป ผูบริหาร ดวยเชนกัน จากผลงาน (Best 
Practice) ของผูเรียน ควรระบุ การดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ใหชัดเจน รวมท้ังผลงานอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลาย รวมท้ังมีชองทางใหผูอานหรือผูท่ีสนใจสามารถเขาถึงขอมูล รายงานการประเมินตนเองและหลักฐาน
อ่ืนๆท่ีสถานศึกษาจัดทำไดงายข้ึน เชน การทำลิงค QR Code ท่ีเชื่อมโยง กับฐานขอมูลของการสรุปการปฏิบัติแต
ละโครงท่ีนำมาอางอิงในแตละมาตรฐาน เปนตน 
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ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปท่ี ๒ 

พัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก
ท่ีประเมิน 

จำนวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดานรางกาย 50 ๓๘ ๑๒ - 
๒.ดานอารมณ – จิตใจ 50 42 8 - 
๓.ดานสังคม 50 40 10 - 
๔.ดานสติปญญา 50 31 17 2 
 
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปท่ี ๓ 

พัฒนาการดาน 
จำนวนเด็ก
ท่ีประเมิน 

จำนวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดานรางกาย 46 45 1 - 
๒.ดานอารมณ – จิตใจ 46 46 - - 
๓.ดานสังคม 46 46 - - 
๔.ดานสติปญญา 46 46 12 - 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระทุกระดับชั้น (ป.๑ - ป.๖) 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 76 3 2 6 4 6 6 6 43 55 72.37 
คณิตศาสตร 76 0 1 2 12 6 14 18 23 55 72.37 
วิทยาศาสตร 76 0 0 2 4 6 4 18 42 64 84.21 
สงัคมศึกษาฯ 76 0 0 5 1 2 11 12 45 68 89.47 
ประวัติศาสตร 76 0 1 3 1 2 1 17 51 69 90.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 76 0 0 0 0 0 1 4 71 76 100.00 
ศิลปะ 76 0 0 2 3 7 9 19 36 64 84.21 
การงานอาชีพ 76 0 0 2 0 6 11 20 37 68 89.47 
ภาษาตางประเทศ 76 2 5 5 7 3 5 4 45 54 71.05 
เสริมทักษะภาษาไทย 26 0 0 1 0 0 5 5 15 25 96.15 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 76 0 2 2 11 6 8 12 35 55 72.37 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

เสริมทักษะวิทยาศาสตร 26 0 0 0 0 1 6 9 10 25 96.15 
วิทยาการคำนวณ 76 0 0 1 3 4 10 12 46 68 89.47 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

76 0 0 2 5 4 9 14 42 65 85.53 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

50 3 1 3 9 1 2 3 28 33 66.00 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 71 0 0 0 1 0 2 9 59 70 98.59 

คณิตศาสตร 71 1 1 8 14 15 20 5 7 32 45.07 

วิทยาศาสตร 71 0 0 0 4 3 21 30 13 64 90.14 

สังคมศึกษาฯ 71 1 0 0 0 9 8 13 40 61 85.92 

ประวัติศาสตร 71 1 0 0 0 0 15 18 37 70 98.59 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71 0 0 0 0 0 1 3 67 71 100.00 

ศิลปะ 71 0 0 0 6 17 15 13 20 48 67.61 

การงานอาชีพ 71 0 0 1 0 3 9 16 42 67 94.37 

ภาษาตางประเทศ 71 0 1 0 0 1 8 29 32 69 97.18 

เสริมทักษะภาษาไทย 35 0 0 0 0 1 5 8 21 34 97.14 

เสริมทักษะคณิตศาสตร 71 1 5 6 9 8 13 10 19 42 59.15 

เสริมทักษะวิทยาศาสตร 35 1 0 0 1 0 6 15 12 33 94.29 

วิทยาการคำนวณ 71 0 0 0 0 2 22 17 30 69 97.18 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

71 0 0 0 0 0 9 23 39 71 100.00 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

36 0 0 0 0 0 2 11 23 36 100.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๖๒ 1 5 6 11 9 8 4 18 30 48.39 
คณิตศาสตร ๖๒ 1 6 9 8 6 10 6 16 32 51.61 
วิทยาศาสตร ๖๒ 1 0 2 4 10 17 19 9 45 72.58 
สังคมศึกษาฯ ๖๒ 0 0 0 0 2 1 26 33 60 96.77 
ประวัติศาสตร ๖๒ 0 0 0 1 0 5 20 36 61 98.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒ 0 0 0 0 0 0 17 45 62 100.00 
ศิลปะ ๖๒ 0 1 2 10 4 22 14 9 45 72.58 
การงานอาชีพ ๖๒ 0 0 1 4 8 13 14 22 49 79.03 
ภาษาตางประเทศ ๖๒ 0 2 4 4 12 10 8 22 40 64.52 
เสริมทักษะภาษาไทย ๓๑ 0 0 2 1 3 3 5 17 25 80.65 
เสริมทักษะคณิตศาสตร ๖๒ 1 6 7 10 11 9 5 13 27 43.55 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร 31 0 0 0 0 0 4 17 10 31 100.00 
วิทยาการคำนวณ ๖๒ 0 0 1 4 18 13 18 8 39 62.90 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

๖๒ 0 0 1 3 8 10 12 28 50 80.65 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

31 0 4 1 8 10 2 3 3 8 25.81 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 66 3 7 9 2 7 7 19 12 38 57.58 
คณิตศาสตร 66 1 4 4 6 6 5 11 29 45 68.18 
วิทยาศาสตร 66 1 1 0 8 10 16 13 17 46 69.70 
สังคมศึกษาฯ 66 0 0 3 3 7 15 13 25 53 80.30 
ประวัติศาสตร 66 0 0 0 0 0 1 12 53 66 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 66 1 0 0 0 0 1 11 53 65 98.48 
ศิลปะ 66 1 1 0 11 4 7 11 31 49 74.24 
การงานอาชีพ 66 0 0 0 1 2 9 16 38 63 95.45 
ภาษาตางประเทศ 66 1 2 9 14 16 10 6 8 24 36.36 
เสริมทักษะภาษาไทย 32 0 0 1 0 3 6 9 13 28 87.50 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 66 0 1 5 4 5 14 7 30 51 77.27 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร 66 1 0 0 2 11 14 12 26 52 78.79 
วิทยาการคำนวณ 66 0 5 3 9 6 13 17 13 43 65.15 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

66 1 0 1 4 14 12 14 20 46 69.70 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

34 1 4 2 4 6 5 4 8 17 50.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 65 2 2 10 20 11 12 7 1 20 30.77 
คณิตศาสตร 65 1 12 16 13 9 7 4 3 14 21.54 
วิทยาศาสตร 65 1 3 0 2 15 12 18 14 44 67.69 
สังคมศึกษาฯ 65 1 0 2 8 16 21 8 9 38 58.46 
ประวัติศาสตร 65 1 0 1 3 15 18 15 12 45 69.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65 1 0 0 0 0 1 19 44 64 98.46 
ศิลปะ 65 2 2 5 7 10 13 12 14 39 60.00 
การงานอาชีพ 65 1 0 0 0 2 7 38 17 62 95.38 
ภาษาตางประเทศ 65 1 13 16 12 7 6 5 5 16 24.62 
เสริมทักษะภาษาไทย 33 0 0 0 0 3 10 10 10 30 90.91 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 65 1 10 7 14 10 11 4 8 23 35.38 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร 65 1 0 4 8 13 25 8 6 39 60.00 
วิทยาการคำนวณ 65 1 0 13 6 11 9 12 13 38 58.46 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

65 2 0 2 25 11 9 5 11 25 38.46 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

32 1 4 9 4 7 5 1 1 7 21.88 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ี
ไดระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 65 1 3 16 19 12 9 5 0 14 21.54 
คณิตศาสตร 65 1 1 1 8 11 13 11 19 43 66.15 
วิทยาศาสตร 65 1 5 4 7 8 16 17 7 40 61.54 
สังคมศึกษาฯ 65 1 0 1 5 3 22 13 20 55 84.62 
ประวัติศาสตร 65 1 1 6 11 12 15 13 6 34 52.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65 2 0 0 0 0 26 1 36 63 96.92 
ศิลปะ 65 1 0 5 5 10 0 8 24 32 49.23 
การงานอาชีพ 65 1 1 0 1 2 4 6 50 60 92.31 
ภาษาตางประเทศ 65 5 0 17 13 11 8 5 6 19 29.23 
เสริมทักษะภาษาไทย 32 0 0 0 4 8 9 5 6 20 62.50 
เสริมทักษะคณิตศาสตร 65 1 0 3 3 7 25 8 18 51 78.46 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร 32 1 0 0 0 1 5 8 17 30 93.75 
วิทยาการคำนวณ 65 1 2 7 7 8 11 10 19 40 61.54 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

65 1 0 0 3 13 20 6 22 48 73.85 

ภาษาไทยเพ่ือการอาน
การเขียน 

33 1 1 0 2 12 11 3 3 17 51.52 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 57 54.79 14.33 54.75 42.50 
คณิตศาสตร 57 23.86 9.82 25.00 25.00 
วิทยาศาสตร 57 35.33 10.01 36.70 36.70 
ภาษาอังกฤษ 57 39.21 18.04 32.50 25.00 
 

๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
ระดับช้ัน 

 
จำนวน 

นร. 
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 76 48 28 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 71 62 9 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 62 55 7 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 66 62 3 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 65 62 2 - 2 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 65 49 15 - 1 

รวม 405 338 64 0 3 
เฉล่ียรอยละ 83.46 15.80 0 0.74 

 

๔. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 
ระดับช้ัน 

 
จำนวน 

นร. 
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคิด  วิเคราะหและเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 76 34 40 2 - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 71 29 38 3 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 62 22 29 10 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 66 44 19 2 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 65 34 27 3 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 65 32 32 - 1 

รวม 405 195 185 20 5 
เฉล่ียรอยละ 48.15 45.68 4.94 1.23 
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๕. ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียน 

 
ระดับช้ัน 

 
จำนวน 

นร. 
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะสำคัญของผูเรียน ๕ ดาน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 76 35 41 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 71 61 10 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 62 52 10 - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 66 56 9 - 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 65 42 22 - 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 65 54 10 - 1 

รวม 405 300 102 0 3 
เฉล่ียรอยละ 74.07 25.19 0 0.74 

 
๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
ระดับช้ัน 

จำนวน 
นร. 

ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กจิกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 76 76 - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 71 71 - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 66 65 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 65 64 1 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 65 64 1 

รวม 405 402 3 
เฉล่ียรอยละ 99.26 0.74 
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 ประกาศโรงเรียนบานฉลอง 
เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 การ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา  ใหยดึหลักสำคัญในขอ (3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานฉลองมีคุณภาพและมาตรฐาน  
นำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนบานฉลองจึงประกาศ กำหนดคา
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ประจำป 2563  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  4   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 
    

         

  
(นายตอตระกูล   พรมนุน) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง 

 
                                             

 
 

 
 

 

(สาํเนา) 
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แนบทายประกาศโรงเรียนบานฉลอง 
เรื่อง  กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย การบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 80 ยอดเย่ียม 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได 

80 ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80 ยอดเย่ียม 
1.3  มีพัฒนาการดานสังคม  ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 80 ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรูได 

80 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษา 80 ยอดเย่ียม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

80 ยอดเย่ียม 

2.2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 80 ยอดเย่ียม 
2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 80 ยอดเย่ียม 
2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อ  เพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง 80 ยอดเย่ียม 
2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ สื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

80 ยอดเย่ียม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย 
มีสวนรวม 

80 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 80 ยอดเย่ียม 
3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริม ใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

80 ยอดเย่ียม 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรบัประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80 ยอดเย่ียม 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย                                                                                                                                     80 ยอดเย่ียม 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เดก็ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก                           

80 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 80 ยอดเย่ียม 
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แนบทายประกาศโรงเรียนบานฉลอง 
เรื่อง  กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดี 
      1) มีความสามารถในการอาน การเขียน  ด ี
      2) การสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมี 
         วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และแกปญหา 

ดี 

      3) มีความสามารในการสรางนวัตกรรม ด ี
      4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ี
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
      6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชพี ดเีลิศ 
1.2  คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 
      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
      2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
      3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุมเปาหมาย ดีเลิศ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการ 
     เรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดคาเปาหมาย 
 

๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย  

๒. การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให สอดคลองกับ
การประเมิน ดังนี้  

รอยละ ๙๐ ข้ึนไป  อยูในระดับ  ๕ ยอดเยี่ยม  

รอยละ ๘๐ - ๘๙  อยูในระดับ  ๔ ดีเลิศ  

รอยละ ๗๐ - ๗๙  อยูในระดับ  ๓ ดี  

รอยละ ๖๐ - ๖๙  อยูในระดับ  ๒ ปานกลาง  

รอยละ ๕๐ – ๕๙ อยูในระดับระดับ ๑ กำลังพัฒนา  

๓. การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปน ระดับคุณภาพ หรือ เปน รอยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำส่ังโรงเรียนบานฉลอง 

ท่ี  1๘ / ๒๕๖4 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
…………………………………………………… 

                 ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดใหสถานศึกษาตองมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา                   ๘ ประการโดยเริ่มตั้งแต๑)กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๒)จัดทำ
แผนพัฒนาท่ีมุงตามมาตรฐานการศึกษา                ของสถานศึกษา  ๓)จัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
๔)ดำเนินงานตามแผน ๕)ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖)ประเมินคุณภาพภายใน ๗)จัดทำรายงาน
ประจำปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ๘)มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทุกปอยางตอเนื่อง จน
เปนวัฒนธรรมองคกรท่ียั่งยืน ท้ังนี้เพ่ือเขาสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อยางแทจริง  จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๓ ดังตอไปนี ้
 

๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ มีหนาท่ี ใหคำปรึกษา คำแนะนำแกคณะกรรมการฝายตางๆ 
ในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และใหความเห็นชอบอนุมัติรายงานประจำป (SAR) ของโรงเรียนใหดำเนินไปดวยความ
เรียบรอย ประกอบดวย 
1. นายตอตระกูล พรมนุน  ผูอำนวยการ        ประธานกรรมการ 
2. นางสุพรรณี หนูรุน  รองผูอำนวยการ       รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา นาคดำ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๔. นางสาวเครือวัลย เชาวเฉลิมพงศ หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
๕. นางศิริรัตน สารบุตร  หัวหนากลุมงานแผนงานและงบประมาณ 
     และหัวหนากลุมงานบุคคล   กรรมการ 
๖. นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน หัวหนาชวงชั้นอนุบาล  กรรมการ 
๗. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ หัวหนากลุมงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ  คร ูคศ.๒  กรรมการและชวยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนาท่ีกำหนดการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน กำหนด กำกับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ พิจารณาผลและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ใหคำแนะนำในการปรับปรุง
หรือพัฒนาแกสถานศึกษาและกำกับการจัดทำและสงรายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ 
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๑. นายตอตระกูล  พรมนุน        ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพรรณี  หนูรุน    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ   กรรมการ 
4. นางศิริรัตน  สารบุตร    กรรมการ 
๕. นางสาวจามจุรี  ฤทธิ์หมุน   กรรมการ 
๖.นางสาวโฉมศร ี  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราพร  ทองสุย    กรรมการ 
๘. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวมุจลินท  ธิยะภูมิ    กรรมการและชวยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
หนาท่ี ศึกษาประเด็นพิจารณา รวมกับคณะผูประเมินคุณภาพเพ่ือวางแผนกำหนดกรอบการ
ประเมินและ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพ่ือจัดทำ
รายงานประจำป (SAR) ประกอบดวย 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

 ๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได    

๑. นางศิริรัตน  สารบุตร   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจามจุรี  ฤทธิ์หมุน  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
      2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
      2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
      2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
      2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง 
      2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
      2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
   1. นายตอตระกูล พรมนุน   ประธานกรรมการ 
   2. นางสุพรรณี  หนูรุน   กรรมการ 
   3. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ  กรรมการ 

 4. นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเปาซียะห อีดือเระ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉรา นำพา   กรรมการ 

  ๗. นางศิริรัตน  สารบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



54 
 

      มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

1. นายตอตระกูล พรมนุน   ประธานกรรมการ 
   2. นางสุพรรณี  หนูรุน   กรรมการ 
   3. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ  กรรมการ 

 4. นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเปาซียะห อีดือเระ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉรา นำพา   กรรมการ 

  ๗. นางศิริรัตน  สารบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

         ๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ๑. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ  ประธาน 
 ๒. นางสาวสุวพัชร  แกมนิรัตน  กรรมการ 
 ๓. นางมุจลินท  ธิยะภูมิ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการและเลขานุการ 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ๑. นายธัชนันท  พวงนุน   ประธาน 
 ๒. นางสาวอุไรวรรณ  แซโคว   กรรมการ 
 ๓. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแกปญหา 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๑. นางสาวโฉมศร ี  ศรีสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการและเลขานุการ  
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและและเทคโนโลย ี
 ๑. นางสาวชลลดา  หนูนิลปลอดดี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   กรรมการและเลขานุการ 
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๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและและเทคโนโลย ี
 ๑. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ   กรรมการและเลขานุการ  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางสาวกรรรณิกา อรรถชัยยะ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวจามจุรี  ฤทธิ์หมุน  กรรมการ 
 ๔. นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร   กรรมการ 
 ๓. นายกีรติ  พรหมนรา   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอุไรวรรณ แซโคว   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเครือวัลย   เชาวเฉลิมพงศ   กรรมการ 
 ๖. นางสาววิรัลพัชร บางโรย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวกรรณิกา อรรถชยัยะ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวโฉมศร ี ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๔. นายจิตตรง  ธนันชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๑. นายกีรติ  พรหมนรา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ    ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอุไรวรรณ แซโคว   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเครือวัลย   เชาวเฉลิมพงศ  กรรมการ 
 ๖. นางสาววิรัลพัชร บางโรย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ   กรรมการ 
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 ๑๒. นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวโฉมศร ี ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุวพัชร แกมนิรตัน  กรรมการ 
 ๑๗. นายเอกชัย  ทาปน   กรรมการ 
 ๑๙. นายนนธนิศร  พรมเหมือน  กรรมการ 
 ๒๐. นายอิทธิพล  ศรีเรืองรัตน  กรรมการ 
 ๒๑. นายธัชนันท  พวงนุน   กรรมการ 
 ๒๒. นายจิตตรง  ธนันชัย    กรรมการและเลขานุการ 
๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑. นายจิตตรง  ธนันชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกีรติ  พรมนรา   กรรมการและเลขานุการ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ๑. นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ    ประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอุไรวรรณ แซโคว   กรรมการ 
 ๕. นายกีรติ  พรหมนรา  กรรมการ 
 ๖. นางสาววิรัลพัชร บางโรย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวจิราพร  ทองสุย   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวโฉมศร ี ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน  กรรมการ 
 ๑๗. นายเอกชัย  ทาปน   กรรมการ 
 ๑๙. นายนนธนิศร  พรมเหมือน  กรรมการ 
 ๒๐. นายอิทธิพล  ศรีเรืองรัตน  กรรมการ 
 ๒๑. นายธัชนันท  พวงนุน   กรรมการ 
 ๒๒. นายจิตตรง  ธนันชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 
 



57 
 

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๑. นายอิทธิพล  ศรีเรืองรัตน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรอดียา  ละนิเพ็ง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุวพัชร  แกมนิรัตน  กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
๒.๑  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒. มีระบบบริหารงานการจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
   ๑. นายตอตระกูล  พรมนุน   ประธานกรรมการ 
   2. นางสุพรรณี  หนูรุน   กรรมการ 

 ๓. นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ  กรรมการ 
 ๔. นางศิริรัตน  สารบุตร   กรรมการ 
 ๕.. นางสาวสพัุตรา  ทนน้ำ    กรรมการ 
 ๖. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร   กรรมาาร 
 ๗. นางสาวอุไรวรรณ แซโคว   กรรมการ 
 ๘. นายกีรติ  พรหมนรา  กรรมการ 
 ๙. นางสาววิรัลพัชร บางโรย   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ    กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวจิราพร ทองสุย   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวโฉมศร ี ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน  กรรมการ 
 ๑๙. นายเอกชัย  ทาปน   กรรมการ 
 ๒๐. นายนนธนิศร  พรมเหมือน  กรรมการ 
 ๒๑. นายอิทธิพล  ศรีเรืองรัตน  กรรมการ 
 ๒๒. นายธัชนันท  พวงนุน   กรรมการ 
 ๒๓. นายจิตตรง  ธนันชัย    กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวอัจฉรา นำพา   กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวเปาซียะห อีดือเระ   กรรมการ 
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 ๒๖. นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน  กรรมการและเลขานุการ 
 

            มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๓.๒. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
๓.๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

   ๑. นายตอตระกูล  พรมนุน   ประธานกรรมการ 
   2. นางสุพรรณี  หนูรุน   กรรมการ 

 ๓. นางสาวเครือวัลย  เชาวเฉลิมพงศ  กรรมการ 
 ๔.. นางสาวสุพัตรา  ทนน้ำ    กรรมการ 
 ๕. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอุไรวรรณ แซโคว   กรรมการ 
 ๗. นายกีรติ  พรหมนรา  กรรมการ 
 ๘. นางสาววิรัลพัชร บางโรย   กรรมการ 
 ๙. นางสาวพิมพวิไล ทองนะ    กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวจิราพร ทองสุย   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวมุจลินท ธิยะภูมิ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวโฉมศร ี ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวเกสรินทร หนูมาก   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน  กรรมการ 
 ๑๘. นายเอกชัย  ทาปน   กรรมการ 
 ๑๙. นายนนธนิศร  พรมเหมือน  กรรมการ 
 ๒๐. นายอิทธิพล  ศรีเรืองรัตน  กรรมการ 
 ๒๑. นายธัชนันท  พวงนุน   กรรมการ 
 ๒๒. นายจิตตรง  ธนันชัย    กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวกรรณิกา  อรรถชัยยะ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 
 

     สั่ง   ณ  วันท่ี  ๓   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
                                

                                                                ลงชือ่ 
                                                                                
          ( นายตอตระกูล พรมนุน)   
          ผูอำนวยการโรงเรียนบานฉลอง 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖3  สถานศึกษามีภาระหนาท่ีจะตองดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พศ. ๒๕๔๒ ท่ีกำหนดไวชัดเจนในมาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษา  มีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป  ดังนั้นโรงเรียนบานฉลอง  จึงได
ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ตลอดไดแนวปฏิบัติ  พรอมท้ังไดดำเนินการ
รวบรวมขอมูล ผลงาน  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดำเนินกิจกรรม ตามสาระ การเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปของ สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 
๒๕๖3 คณะกรรมการสถานศึกษา  ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลว  
 

      
                (นายปรีชา  นาคดำ)  
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
                     โรงเรียนบานฉลอง  
        วัน 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


