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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาขุน  ทีอ่ยู่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลพะแสง  อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายจรัญ  ทองปัสโนว์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8845521    
E-mail : bantakhunschool@gmail.com 
จ านวนครู  14  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  181  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  46  คน ระดับประถมศึกษา  135  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 135  คน  ครูผู้สอน 8 คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จ านวน 102 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 95.33 และปรับปรุง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  โครงการ One student One 
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product นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 98.45   
นกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 95.33 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ตามท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการ
คิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละชว่งวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแยง้กับผูอ้ื่น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านตาขุน  การด าเนินการวิ เคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
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เชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านตาขุน  โดยประเมินภาพ
ความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร
อัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้ เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรัก
การเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
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คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น 
ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก         เดก็กับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน
อย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
น าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาขุน  ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลพะแสง  อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายจรัญ  ทองปัสโนว์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8845521    
E-mail : bantakhunschool@gmail.com 
จ านวนครู  14  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  181  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  46  คน ระดับประถมศึกษา  135  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตาขุนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
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   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่1)โครงการ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีโคกหมอ(กีฬา)  
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 4)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมOne student  One product  กิจกรรมเรียนรู้
ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                      
5)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่าย
วิชาการ กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านตาขุน  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านตาขุน   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทีม่ีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้ มีคว าม
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหลง่เรยีนรู้  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านตาขุนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม
Open house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน One student One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผล
งานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายอ าเภอบ้านตาขุน 
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี 
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95.33 
มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผล
การทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิต
อาสา นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงาน One student One product เป็นผลงานประดษิฐ์ใหม่ๆ ของ
นักเรียน จากโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/
ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อม
ใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active 
learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน า
ความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดม
ทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียน
ประชารัฐ  
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 

ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
เขียนคล่อง กิจกรรมการอ่าน
ประสานผู้ปกครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนดีประจ าต าบล 

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียน
ร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน/กิจกรรม
สุขกายสบายชีวี 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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                  ภาคผนวก 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                  
ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NT)  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

 
ความสามารถ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ผลการพัฒนา 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.74 47.39 -0.35 
ด้านภาษา 49.76 47.53 -2.23 

ด้านค านวณ 41.7 42.38 0.68 
ด้านเหตุผล 51.75 52.25 0.5 

 

            ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
                    (National Test: NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559-2560 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

41.20 33.21 35.75 31.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

49.99 39.66 40.65 37.11 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 45.29 35.55 38.13 32.73 
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สพฐ.ทั้งหมด 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

46.58 37.12 39.12 36.34 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                     
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
 
 

 


