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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561” ฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในการพฒันาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ในปีการศึกษา 2561  ซ่ึงเป็นไปตามกรอบกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษา ใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่าการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เน้ือหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน  ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจดัการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
   โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ขอขอบคุณคณะครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วมด าเนินงานในการพฒันาการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปเป็นฐานขอ้มูล สารสนเทศเพื่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม 
สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ งหน่วยงานต้นสังกัดในการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป 

 

                                                                            โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
  
1. สรุปความโดดเด่นเฉพาะทาง  
  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2561  สรุปอยูใ่นระดบั ดีเลิศ ทั้ง
ในระดบั ปฐมวยั และ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพ ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  พฒันาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั มีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย   สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษา  และสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน  ผูเ้รียน
มีความสามารถในการอ่านและ เขียนการส่ือสาร  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดดี้  และมีความประพฤติดา้นคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม   และ
คุณลกัษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและต าเนินงาน
ตามแผน  ใชผ้ลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมา   เป็นฐานในการพฒันา  ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองครูจดั  กระบวนการเรียนการสอนท่ีนั้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการสอน  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ  นกัเรียนเพื่อพฒันา
และแกปั้ญหารายบุคคล  โรงเรียนบา้นคลองกวางวงัด าเนินงานตามระบบ  การประกนัคุณภาพภายใน
อยา่งเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหค้วามส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการวางระบบและการด าเนินงาน  
 

2. จุดเด่น  
 ระดับปฐมวยั  
 1.  ด้านคุณภาพของเด็ก  
      นกัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจสังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายท่ี สถานศึกษาก าหนด  มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตร และมีแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมเสริม  ในการพฒันาเด็กอยา่งเป็นระบบ  

     2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
          ก าหนดใหมี้การประเมินและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

ปฐมวยัและบริบทของทอ้งถ่ิน  จดัครูใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัชั้นเรียน  มีความส่งเสริมใหค้รูมี
ความเช่ียวชาญ  ดา้นการจดัประสบการณ์   จดัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งปลอดภยั และมีส่ือเพื่อการ
เรียนรู้อยา่งเพียงพอและหลากหลายใหบ้ริการส่ือ  เทคโนโลยแีละส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์เหมาะสมกบับริบทสถานศึกษา  มีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของ  สถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบติังาน และเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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      3.  ด้านการจัดประสบการณ์ทีน้ั่นเด็กเป็นส าคัญ   
                 ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์  จิตใจ  ดา้น
สังคม และดา้นสติปัญญา อยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมือของพอ่แม่ และครอบครัว ชุมชน 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์และปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองอยา่งมี ความสุข จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใชส่ื้อและเทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมกบัวยั ครูประเมินพฒันาการเด็กตาม
สภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์

ของแต่ละ ระดบัชั้น มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย  มีการ
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น และแกปั้ญหา มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ ส่ือสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร และมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผูเ้รียนมีพฤติกรเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ
ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย และ มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

     2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัมีระบบการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพบน
พื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการบริหารงานเป็นระบบ  ก าหนดเป้าหมาย  วสิัยทศัน์
และพนัธกิจท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการในพฒันาของสถานศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความตอ้งการ  ของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีนั้น  คุณภาพผูเ้รียนรอบคน้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
บูรณาการเช่ือมโยงกบัชีวติจริงก าหนดใหมี้การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
พฒันาและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั  
จดัระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ 

     3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีน้ั่นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตวัช้ีวดั  ของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีนั้นผูเ้รียนเป็น 
ส าคญั ใชส่ื้อการเรียนการสอน  นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  บริหารชั้นเรียนโตยเนน้
การมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจดัการเรียนรู้  มีเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี  หลากหลาย 
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3.  จุดทีค่วรพฒันา  
         ระดับปฐมวยั  
                   1.  การมีส่วนร่วมของพอ่แม่ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก  
       2.  พฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง มีการ
ช้ีแนะระหวา่ง การปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  บูรณาการการปฏิบติังาน  และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีส่วนร่วม  จนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
      3.  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์ – จิตใจ  ดา้น
สังคม  และดา้นสติปัญญาอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมือของพอ่แม่  และครอบครัว  ชุมชน  
และผูเ้ก่ียวขอ้ง  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
 

    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
     1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
          1.  การจดักิจกรรมท่ีมุ่งนั้นยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  ยงัขาดการปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง   

การยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง  แต่นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาต่อไป  
                        2.  ผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียนโดยรวมยงัไม่ผา่นเกณฑ ์ จึงตอ้งมุ่งนั้นพฒันาต่อไป  

          3.  การจดักิจกรรมดา้นการคิดค านวณของนกัเรียนระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ตอ้งมีการพฒันา  
ผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน   
            4.  ตอ้งมีการพฒันาให้นกัเรียนให้รู้จกัการคิดแกปั้ญหา  เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
ดว้ยโครงงาน  และการสร้างสรรคน์วตักรรมในการพฒันาการเรียนของนกัเรียน   
       2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
            1.  โรงเรียนจดัใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีต่อเน่ืองและทนัสมยั  
            2.  จดัใหมี้การระดมทรัพยากรทั้งในโรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้
ในการพฒันา  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  

      3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีน้ั่นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
           1.  น าแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชนไหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียน 

ไดเ้รียนรู้  และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัท่ีเพื่อนกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง  
             2.  ส่งเสริมและใหโ้อกาสนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ย  ตนเอง  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิด  เช่น  จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานมาก
ข้ึน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1.ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 
ท่ีอยู ่   :  หมู่ท่ี 6  ต าบลคลองกวาง  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา 90160 
สังกดั      : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 

 Website : http://banklongkwangkhoavang.ac.th/ 
 เปิดสอน  : ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี  1    ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

2. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
  

 ช่ือผูอ้  านวยการโรงเรียน : นายอนนัต ์ แดงเหมือน 
 โทรศพัท ์: 0864982492 
 E-mail  : ananda99999@gmail.com 
 วฒิุการศึกษาสูงสุด  :  มหาบณัฑิต   สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่ วนัท่ี  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2559  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา  
4  ปี  2  เดือน 
 

1) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

จ านวน 1 8 3 2 2 
 
         

2) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จ านวน
บุคลากร 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 1 12 3 - 16 
 

  
 
 

http://banklongkwangkhoavang.ac.th/
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3) สาขาวชิาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
ที่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลีย่ 1 คน:สัปดาห์ 
1 บริหารการศึกษา 1 30 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2 วทิยาศาสตร์ 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
3 ภาษาองักฤษ 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
5 การประถมศึกษา 2 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
6 เกษตรศาสตร์ 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7 คหกรรมศาสตร์ 2 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8 นาฏศิลป์ 1 25 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 25 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
10 ปฐมวยั 1 25 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
11 การศึกษาชนบท 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
12 วศิวกรรมอุตสาหการ 1 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

                       เฉลีย่ / รวม 15  
 

3. ข้อมูลนักเรียน 
            1) จ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั   ปีการศึกษา  2561  รวม  105  คน  (ขอ้มูล 
10 พฤศจิกายน 2561) 
 

ระดบัช้ัน 
เพศ ศาสนา 

รวม 
จ านวน
ห้องเรียน 

เฉลีย่ต่อ
ห้อง ชาย หญิง พุทธ อสิลาม 

อนุบาลปีท่ี  1 0 6 6 0 6 1 6:1 
อนุบาลปีท่ี  2 5 6 11 0 11 1 11:1 
อนุบาลปีท่ี  3 7 4 8 3 11 1 11:1 

รวม 12 16 25 3 28 3  
ประถมศึกษาปีท่ี  1 8 9 12 5 17 1 17:1 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 15 10 22 3 25 1 25:1 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 8 5 10 3 13 1 13:1 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 8 10 14 4 18 1 18:1 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 8 6 11 3 14 1 14:1 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 9 7 11 5 16 1 16:1 

รวม 68 63 80 23 103 6  

รวมทั้งส้ิน 80 79 105 26 131 9  
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 2) จ านวนนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั    เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 -2561 
    
          ช้ัน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
อนุบาลปีท่ี 1 10 12 6 
อนุบาลปีท่ี 2 16 11 11 
อนุบาลปีท่ี 3 20 15 11 

รวม 46 38 28 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 12 26 17 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 22 13 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 16 23 13 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 19 15 18 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 13 17 14 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 15 11 16 
       รวม 97 105 103 

รวมทั้งส้ิน 143 143 131 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล 31 มีนาคม 2562)ระดับปฐมวยั 
ผลการประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั  (จ  านวนนกัเรียนท่ีผลพฒันาการระดบั 3 ข้ึนไป) 
 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้านอารมณ์-
จิตใจ 

ด้านสังคม 
ด้าน

สติปัญญา 
คิดเป็น              
ร้อยละ 

อนุบาล 1 6 91.67 92.22 94.17 87.22 91.32 

อนุบาล 2 10 88.50 92.94 94.00 89.94 91.35 

อนุบาล 3 11 95.91 95.76 96.36 90.30 94.58 

รวม 27 92.03 93.64 94.84 89.15 92.42 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1)  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ข้ึนไป 
      ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่ม
สาระฯ/ 
ระดับช้ัน 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ติศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

 

สุข
ศึก

ษา
 

กา
รง
าน
ฯ 

ศิล
ปะ

 

ภา
ษา
องั
กฤ

ษ 

คอ
มพ

วิเต
อร์

 

ภา
ษา
องั
กฤ

ษ

เพ
ิม่เ
ติม

 

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ์ 

ป.1 77.63 76.70 72.90 70.90 76.42 79.10 75.68 80.26 74.26 75.26 78.83  

ป.2 71.81 69.27 74.27 79.07 75.65 75.34 73.84 81.23 73.12 78.5 71.04  

ป.3 72.27 73.95 75.36 84.27 84.54 79.81 76.27 79.90 75.82 77.00 79.27  

ป.4 72.07 68.82 73.59 73.65 72.64 79.17 76.05 82.65 74.12 75.14  83.00 
ป.5 71.75 71.56 74.88 75.06 77.62 77.87 79.75 81.50 71.44 75.44  87.87 
ป.6 73.67 66.67 76.53 66.44 68.6 77.80 65.82 75.93 72.47 77.88  73.88 
เฉลีย่ 73.20 71.16 74.58 74.89 75.91 78.18 74.56 80.24 73.53 76.53 76.38 81.58 
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ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
2)  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ระดบัดีข้ึนไป (ขอ้มูล 31 มีนาคม 2562) 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยีย่ม 

ป.1 19 - - 10 9 19 100.00 
ป.2 26 - - 4 22 26 100.00 
ป.3 11 - - 4 7 11 100.00 
ป.4 17 - - 2 15 17 100.00 
ป.5 16 - 1 7 8 15 93.75 
ป.6 16 - 2 11 3 14 87.50 
รวม 105 0 3 38 64   
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 3)  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 ในระดบัดีข้ึนไป 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยีย่ม 

ป.1 19 - 7 6 6 12 63.16 
ป.2 26 - 6 6 14 20 76.92 
ป.3 11 - 4 2 7 7 63.64 
ป.4 17 - 1 8 8 16 94.12 
ป.5 16 - 1 7 8 15 93.75 
ป.6 16 - 3 8 5 13 81.25 
รวม 105 0 22 37 48   
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม    
คิดเป็นร้อยละ  96.87 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
  
 

4) ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  5 ดา้น ปีการศึกษา 2561 ผูเ้รียนมีสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัดีข้ึนไป (ขอ้มูล 31 มีนาคม 2562)  

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ปรับปรุง ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเยีย่ม 

1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- 10 35 60 95 90.48 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 17 22 66 88 83.81 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 16 23 66 89 84.76 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทกัษะชีวติ 

- 12 18 75 93 88.57 

5. ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

- 10 19 76 95 90.48 

รวม - 65 117 343   

31.58 

53.85 
63.64 

47.06 50.00 

31.25 31.58 23.08 18.18 

47.06 43.75 
50.00 

36.84 

23.08 
5.88 6.25 

18.75 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ช้ัน ป.1 ช้ัน ป.2 ช้ัน ป.3 ช้ัน ป.4 ช้ัน ป.5 ช้ัน ป.6 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม    
คิดเป็นร้อยละ  96.87 
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สือ่สาร คดิ แกปั้ญหา ทกัษะชวีติ เทคโนโลย ี

ปรับปรุง ผา่นเกณฑ ์ ด ี ดเียีย่ม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5 ด้าน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 (ขอ้มูล 31 มีนาคม 2562) 
 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมิน
ระดับดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที ่1 19 19 - 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่2 26 26 - 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่3 11 11 - 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่4 17 17 - 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่5 16 16 - 100.00 
ประถมศึกษาปีที ่6 16 16 - 100.00 

รวม 105 105 -  

 
 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  5 ดา้น  (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม    
คิดเป็นร้อยละ  96.87 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

5. ผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
    

1) ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน 40.85 53.40 47.12 
ระดับเขตพืน้ที่ 64.71 72.85 68.78 
ระดับประเทศ 66.16 71.27 68.72 

 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

               ช้ันประถมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2561 
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ช้ัน ป.1 ช้ัน ป.2 ช้ัน ป.3 ช้ัน ป.4 ช้ัน ป.5 ช้ัน ป.6 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

40.85 
53.4 47.12 

64.71 72.85 68.78 66.16 71.27 68.72 

0

50

100

สมรรถนะการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ 

ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม    
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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การอา่นออกเสยีง การอา่นรูเ้รือ่ง รวม 2 สมรรถนะ 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 

6) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา 2560 – 2561  
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่างระหว่าง 
ปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 85.16 40.85 - 44.31 
การอ่านรู้เร่ือง 82.00 53.40 - 28.60 
รวม 2 สมรรถนะ 83.58 47.12 - 36.46 
 

เปรียบเทยีบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที ่1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 
 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ที่ ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 64.28 49.37 53.18 
ด้านค านวณ 53.33 42.31 47.19 
ด้านเหตุผล 62.38 48.10 48.07 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 60.00 45.17 49.48 
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38.9 

26.15 
31.42 32.16 

64.28 

53.33 
62.38 60.00 

25.38 27.18 30.96 27.84 

     ดา้นภาษา      ดา้นค านวณ      ดา้นเหตผุล เฉลีย่ 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ผลตา่ง 

38.9 

26.15 
31.42 32.16 

64.28 

53.33 

62.38 60.00 

25.38 27.18 
30.96 27.84 

     ดา้นภาษา      ดา้นค านวณ      ดา้นเหตผุล เฉลีย่ 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ผลตา่ง 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

การเปรียบเทยีบผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2560 2561 ระหว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษา 38.90 64.28 +25.38 

     ด้านค านวณ 26.15 53.33 +27.18 

     ด้านเหตุผล 31.42 62.38 +30.96 

     รวมความสามารถเฉลีย่ทั้ง 3 ด้าน 32.16 60.00 +27.84 
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7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
 

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับ/รายวชิา 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลีย่ 61 63 64 65 

ระดับประเทศ 42.22 31.39 21.67 36.83 33.03 

ระดับสังกดั สพฐ. 57.20 40.84 38.87 41.32 44.56 

ระดับเขตพืน้ที่ 54.61 35.43 35.65 38.83 41.13 

ระดับโรงเรียน 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)   

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 
 

61 63 64 65

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์
คะแนนรวม

เฉลีย่ 

ระดบัประเทศ 42.22 31.39 21.67 36.83 33.03

ระดบัสงักดั สพฐ. 57.2 40.84 38.87 41.32 44.56

ระดบัเขตพืน้ที ่ 54.61 35.43 35.65 38.83 41.13

ระดบัโรงเรยีน 55.9 39.24 37.5 39.93 43.14
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เฉลีย่ 

คะแนนเฉลีย่ระดบัโรงเรยีน 2560 52.55 43.5 39.00 41.20 44.06

คะแนนเฉลีย่ระดบัโรงเรยีน 2561 55.9 39.24 37.5 39.93 43.14
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3.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา   2560-2561 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายวชิา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน 

2560 2561 

ภาษาไทย 52.55 55.90 

ภาษาองักฤษ 43.50 39.24 

คณติศาสตร์ 39.00 37.50 

วทิยาศาสตร์ 41.20 39.93 

คะแนนรวมเฉลี่ย 44.06 43.14 
 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา   2560-2561 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวยั 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเลิศ 

1.  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั  มีนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  
1-3  รวม 30 คน ครูผูส้อน 3 คน  จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 
2562  เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  อยูใ่น
ระดบัยอดเยีย่ม  มีผลการด าเนินงาน  ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี  มีความคล่องแคล่วทรงตวัไดดี้ ใชมื้อและ
ตาประสานสัมพนัธ์และดูแลความปลอดภยัของตนเองไดจ้ากโครงการรักษสุ์ขภาพส่งผลใหเ้ด็ก 
ร้อยละ 85.00  คุณภาพเด็กดา้นอารมณ์จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์  ไดจ้ดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการรักษสุ์ขภาพ กิจกรรมกายบริหาร
ยามเชา้ ส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยั ร้อยละ 90.00 มีพฒันาการทางดา้นอารมณ์จิตใจ ไดเ้หมาะสมตามวยั 
 คุณภาพเด็กดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั  มีวินยัในตนเอง  รู้จกัการ
ประหยดัพอเพียง  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกหอ้งเรียน  มีมารยาททาง
วฒันธรรมไทย  เช่นการไหว ้ การทกัทาย จากโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค านิยม  กิจกรรม
หนูนอ้ยมารยาทงาม  ส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยั  ร้อยละ  90.00  มีพฒันาการดา้นสังคม ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กดา้นสติปัญญา  เด็กปฐมวยั  สามารถสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
ตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคน้หาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเร่ืองท่ีตนเอง
อ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจ
เร่ืองง่ายๆ  ได ้จากโครงการพฒันาความรู้และพฒันาทกัษะพื้นฐาน กิจกรรมการส ารวจส่ิงแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยั  ร้อยละ  86.66 
 ดา้นกระบวนการจดัการบริหารและการจดัการหลกัสูตร  มีหลกัสูตรปฐมวยัท่ียดึหยุน่และ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อม  
เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน จากโครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2560  
 ดา้นการจดัครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน  ไดมี้การจดัครูท่ีเหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรไดเ้ขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง  



18 
 

 
 

 ดา้นส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  ไดมี้การพฒันาคุณภาพครูดา้น
การศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษาปฐมวยัทุกคนมีความรู้ความสามารถใน
การวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการ
ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง 
 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และพอเพียง  มีการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มุ่งเนน้
แบบเรียนปนเล่น   มีส่ือเทคโนโลยใีชห้าความรู้  จากโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็ก
ปฐมวยักิจกรรมท าความสะอาดโซนท่ีรับผดิชอบ 
 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  มีแผนการจดั
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตนัสังกดัอยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  มีการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุกๆ  
ดา้นตามวยั  ดา้นร่างกาย  พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย  เด็กเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสมตาม
จินตนาการเพื่อใหร่้างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดา้นอารมณ์  จิตใจ  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งซ่ึงใจ  
รู้จกัการรอคอย  กลา้แสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ 
 ดา้นสังคม  เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง  เล่น
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 
 ดา้นสติปัญญา  มีความคิดรวบยอด  รู้จกัการแกปั้ญหา  ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  

การสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข  ไดส่้งเสริมให้
เด็กไดป้ระสบการณ์โดยตรง  จากการเรียนผา่นการเล่นโดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้
รายกลุ่ม เพื่อก่อใหเ้กิดความสามคัคี การแบ่งปัน  และการรอคอย  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
ส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ไดจ้ดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจใหแ้ก่เด็ก  
กระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก  มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งหอ้งเรียนใหส้ดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนการสอน  
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ดา้นการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั  
จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการจดักิจวตัรประจ าวนั  ดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ี
หลากหลาย  และการวเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็กโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  เพื่อไดน้ าผลการ
ประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้น 
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ระดับการศึกษาปฐมวยั 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลศิ 

1.1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยทีด่ีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

     

      1. มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน      
      2. เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตวัไดดี้ใชมื้อและตาประสานสัมพนัธ์ไดดี้      
      3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง      
      4. หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  ภยั  และยาเสพติด      
1.2เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์      

1. ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง      
      2.  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก      
      3.  ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั      
      4.  ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ      
      5.  เคารพสิทธิ  รู้หนา้ท่ี  รับผดิชอบ      
      6.  มีคุณธรรม  จริยธรรม      
1.3  เด็กมีพฒันาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม      
      1. มีวนิยั  รับผดิชอบ  เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย ์      
      2.  ประหยดัและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน                  
      3.  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล      
      4.  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ      
1.4  เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทกัษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

     

      1. สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  ซกัถามอยา่งตั้งใจ  และพยายามหาค าตอบ      
      2.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้      
      3.  มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั      
      4.  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์      
      5. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์      

 

 

 1.  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
      6.  มีความสามารถในการแสวงกาความรู้ ใชส่ื้อเทคโนโลยดีว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย      

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยีย่ม 
2.1  โรงเรียนมีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน       

2.2  โรงเรียนจดัครูใหเ้พียงพอกบัชั้นเรียน      
2.3  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดว้ยการจดัประสบการณ์      
2.4  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ      
2.5  โรงเรียนใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการ
จดัประสบการณ์ 

 
 

   

2.6  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม      
มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยีย่ม 
3.1ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ      
3.2  ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข      
3.3  ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั      
3.4  ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 
 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยีย่ม 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

จ านวนร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
      0.00-59.99 1 ก าลงัพฒันา 
    60.00-69.99 2 ปานกลาง 
    70.00-79.99 3 ดี 
    80.00-89.99 4 ดีเลิศ 
    90.00-100.00 5 ยอดเยีย่ม 
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลศิ 
กระบวนการพฒันา  

โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั มีกระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรียนจดัใหเ้ด็ก
ไดรั้บประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวยั มีการควบคุมดูแลใหเ้ด็กด่ืม
นมเป็นประจ าทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ การชัง่น ้าหนกั  วดัส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  มีกิจกรรมออก
ก าลงักายหนา้เสาธง  ก่อนเขา้เรียนทุกวนั  มีกติกา  ขอ้ตกลงในการดูแลตนเองใหป้ลอดภยั  หลีกล่ียง
จากอนัตราย มีการใหค้วามรู้แก่เด็กเก่ียวกบัโรคติดต่อในชุมชน  โรคติดต่อจากการอยูร่่วมกนั  
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชีวติประจ าวนั  มีการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดและไดรั้บความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคลองกวาง  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็ก  โดย
ไดเ้ขา้มาใหบ้ริการตรวจสุขภาพฟัน และการใหบ้ริการฉีดวคัซีนส าหรับเด็ก นอกจากน้ียงัมีการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬาตามความสามารถสนบัสนุนให้เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัอ าเภอ มี
การจดักิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้ง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  เป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวนิยัในตนเองมีสัมมาคาระกบัผูใ้หญ่มีมารยาทท่ีดี  ยิม้ไหว ้ ทกัทาย  
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  รู้จกั
ช่วยเหลือ  แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน  ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได ้

กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วนัวสิาขบูชา  วนัเขา้พรรษา ส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นอารมณ์  จิตใจ  ปลูกฝังใหเ้ด็กมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไม่เอาส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน มีความ
อดทน มีความมัน่ใจ  กลา้พูด  กลา้แสดงออก  ยิม้แยม้แจ่มใส  มีการจดักิจกรรมทางดา้นศิลปะ ดนตรี
การแสดงในวนัส าคญั  เช่น  วนัปีใหม่  วนัเด็ก  ใหน้กัเรียนไดว้าดภาพ  ระบายสี  เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใส  ใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีตีกบั
เพื่อน ทั้งในและนอกหอ้งเรียนโดยครูไดด้ าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจดักิจกรรมร้อง  เล่น  เตน้  อ่านให้เด็กไดแ้สดงออกตาม
ศกัยภาพของตน  โรงเรียนไดส่้งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ โดยการเขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวทิยาตาสตร์นอ้ยแห่งประทศไทย  
กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ ท าใหเ้ด็กไดฝึ้กปฏิบติัการทดลองการสังเกต ความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกั
แกปั้ญหา  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหเ้ด็กมีทกัษะทางภาษา  มีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้
เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านใหค้รูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ด็กเขา้ร่วม
กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  จดักิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพื่อให้เด็กไดป้ฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลภายนอกเรียนรู้นอกสถานท่ี  แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
จากการจดักิจกรรมท าใหเ้ด็กมีพฒันาการในทุกดา้นดงัน้ี 
เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดี มีความคล่องแคล่วทรงตวัไดดี้ ใชมื้อและ

ตาประสานสัมพนัธ์และดูแลความปลอดภยัของตนเองไดร้้อยละ 85.00 เด็กไดรั้บเกียรติบตัร/เหรียญ
รางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัอ าเภอ 
 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ ร้อยละ  90.00  
สังเกตไดจ้ากการกลา้พูด กลา้แสดงออก รู้จกัเขา้แถว รอคิว ในการรับประทานอาหารรู้จกัหนา้ท่ี
รับผดิชอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกหอ้งเรียน ท าความสะอาดตามเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
ร่าเริง แจ่มใส 
           เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ไดร้้อยละ 90.00  
สังเกตไดจ้ากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รู้จกัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ทั้งของ
ส่วนตวัและส่วนรวม รู้จกัยิม้  ทา้ทาย  อยูเ่ป็นนิจอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  เกียรติบตัร/รางวลั
เด็กดีศรีสงสงขลา 
 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ไดจ้าก
การลงมือปฏิบติัจริง  จากกิจกรรมสวนผกัอนุบาล  คิดเป็นร้อยละ 86.66  เกียรติบตัร/เหรียญรางวลั
จากการแข่งขนัทกัษะวชิาการระดบัอ าเภอ  เกียรติบตัร/รางวลัโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั “บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยแห่งประเทศไทย”  
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 
 1.  โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวยั 
 2.  โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 3.  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั 
 4.  โครงการไม่เห็นน่าอายเล่นไดเ้ล่าเป็น/โครงการส่งเสริมรักการอ่านปฐมวยั 
 5.  โครงการพฒันาความรู้และพฒันาทกัษะพื้นฐาน 
 6.  โครงการรักษสุ์ขภาพ/โครงการบณัฑิตนอ้ย  

 เอกสารเชิงประจักษ์  ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1.  รายงาน  สรุป  โครงการ/กิจกรรม 
 2.  ผลการประเมินพฒันาการเด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยทีดีและดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ้ร้อยละ  85.00 
 3.  เกียรติบตัร/เหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัอ าเภอ 
 4.  ผลการประเมินพฒันาการเด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้ ร้อยละ  90.00  สังเกตไดจ้ากการกลา้พูด  กลา้แสดงออก  รู้จกัเขา้แถว  รอคิว  
ในการรับประทานอาหาร  รู้จกัหนา้ท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกหอ้งเรียน  ท า
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ความสะอาดตามเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  ร่าเริง  แจ่มใส 
 5.  ผลการประเมินพฒันาการเด็กมีพฒันาดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีของ
สังคมไดร้้อยละ  90.00  สังเกตไดจ้ากกช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
รู้จกัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ ทั้งของส่วนตวัและส่วนร่วมรู้จกัยิม้ ทกัทาย อยูเ่ป็นนิจ  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข เกียรติบตัร/รางวลัเด็กตีศรีสงสงขลา 
 6.  ผลการประเมินพฒันาการเด็กเด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง  จากกิจกรรมสวนผกัอนุบาล  คิดเป็นร้อยละ 
86.66  เกียรติบตัร/เหรียญรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาการระดบัอ าเภอ/เกียรติบตัร/รางวลั
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั "บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยแห่ง
ประเทศไทย" 

 

มาตรฐานที ่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา  
        การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ไดมี้การก าหนดเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  
และพนัธกิจของสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนการศึกษาระดบั
ปฐมวยัไดแ้ก่  การพฒันาวชิาการท่ีพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  
ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากวยัของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก  โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ  มี
ส่วนร่วมการจดัการศึกษา  โดยใหมี้การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกต่อการพฒันา
เด็ก  คือจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการเพื่อการจดัการเรียนรู้ จดัใหมี้ห้องคอมพิวเตอร์  จดัใหมี้
อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช ้ เคร่ืองนอน  ใหมี้มุมหนงัสือท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการของเด็กใหเ้พียงพอและ
เหมาะสมกบัวยั จดัใหมี้เคร่ืองเล่นสนาม  เล่นทราย  จดัให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ห้องน ้าหอ้งส้วม  
มีหลกัสูตรปฐมวยัท่ียดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อม  เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว ชุมชน  และทอ้งถ่ินจดัครูท่ีเหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้  คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวยั  ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองพฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง   
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ผลการด าเนินงาน 
ครูดา้นการศึกษาปฐมวยัทุกคนลว้นมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบ

หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล  และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการ
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 
 1.  โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 2.  การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
เอกสารเชิงประจักษ์  ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั / แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 2. รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร 
 3. โครงการอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั 
 4.โครงการพฒันาความรู้และพฒันาทกัษะพื้นฐาน 
 5.แผนการจดัประสบการณ์ / รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา  
 จดัการศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้ความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต ซ่ึง
เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็น
สุข ภายใตค้  าวา่ เก่ง ดี มีสุขประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ  การเรียนรู้ แบบเรียนผา่นการเล่น 
เพื่อใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถยดึหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั ทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัวยั  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุก ๆ  ดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั  
ผลการด าเนินงาน 
 ดา้นร่างกาย  พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกายเด็กเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   



26 
 

 
 

 ดา้นอารมณ์  จิตใจ  เด็กมีความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ รู้จกัการรอคอย กลา้
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ 
 ดา้นสังคม  เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง เล่น
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่  
 ดา้นสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จกัการแกปั้ญหา  ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กไดป้ระสบการณ์
โดยตรง  จากการเรียนผา่นการเล่น โดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความมีน ้าใจ  ความสามคัคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งมีความสุข จดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจใหแ้ก่เด็ก ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีกระตุน้ให้
ผูเ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เด็ก 
 การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการจดักิจวตัร
ประจ าวนั ดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการ
วเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก โดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม เพื่อไดน้ าผลการประเมินไปพฒันา
ศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาครูอยา่งเพียงพอและ
ทัว่ถึง 
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 
  1.  โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวยั 
 2.  โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 3.  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั 
 4.  โครงการไม่เห็นน่าอาย เล่นไดเ้ล่าเป็น 
 5.  โครงการพฒันาความรู้และพฒันาทกัษะพื้นฐาน 
 6.  โครงการส่งเสริมรักการอ่านปฐมวยั / โครงการรักษสุ์ขภาพ  
เอกสารเชิงประจักษ์  ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1.  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั / แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 2.  รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร 
 3.  โครงการอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั 
 4.  โครงการพฒันาความรู้และพฒันาทกัษะพื้นฐาน 
 5.  แผนการจดัประสบการณ์ / รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเลิศ 

       โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียน  จ  านวน 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ผลการ
ประเมินดา้นคุณภาพผูเ้รียน สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรียนให้พฒันาสูงข้ึน  
จากการประเมินนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ผลการอ่านออกเขียนไดอ้ยูใ่นระดบัดีข้ึนไปคิดเป็น  
ร้อยละ 80.45  โครงการ/ กิจกรรมพฒันาการอ่านเขียนภาษาไทย  นกัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  คิดเป็นร้อยละ 91.74  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 91.78  มีผลการอ่านคิด  วเิคราะห์และเขียนผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 78.64  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือสาร คิดเป็น
ร้อยละ  91.64  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม หลกัสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75.90  มีคุณลกัษณะและ
ค านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 99.78  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง
และความหลายหลาย ร้อยละ 96.36  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 89.46  เพื่อใหบ้รรลุ
ตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  การด าเนินการพฒันาวชิาการท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  โดยประเมินภาพความส าเร็จดงัน้ี   โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนักิจท่ี
โรงเรียนก าหนดชดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  ความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน 
วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของตน้สังกดั  รวมทั้งทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบติั  
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุง  งานอยา่งต่อเน่ืองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมและร่วมกนั
รับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา   มีการบริหารอตัราก าลงัทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความตอ้งการ
และจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
หอ้งเรียน  และทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ มีความปลอดภยั  
จดัระบบเทคโนโลย ี สารสนเทศ   มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มุ่ง
ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั  (Active learning)  ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
ด าเนินการสอนและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ครูมีแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน  นวตักรรมและเทคโนโลย ี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูทุกคนท าวจิยัในชั้นเรียน  
ปีการศึกษาละ 1  เร่ือง ครูมีการจดักิจกรรมการสอนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2561 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน      
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ      
     2)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมี วจิารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียน    
            ความคิดเห็น  และแกปั้ญหา 

 
 

   

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม      
     4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร      
     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา      
     6)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      
1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน      
     1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
     2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย      
     3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย      
     4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม      
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีเลศิ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบั ยอดเยีย่ม      
2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ      
2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดบัดีเลิศ 

     

2.4  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ระดบัยอดเยีย่ม      
2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้    
       อยา่งมีคุณภาพ ระดบัดีเลิศ 

     

2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและ 
       การจดัการเรียนรู้ ระดบัดีเลิศ 

     

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  

3.    
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มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลศิ 
3.1  ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถ  
       น าไป  ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้

     

3.2  ครูใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ 
       การเรียนรู้ 

     

3.3  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก      
3.4  ครูตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ   
       และน าผลมา พฒันา ผูเ้รียน 

     

3.5  ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา   
       และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

     

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

จ านวนร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
      0.00-59.99 1 ก าลงัพฒันา 
    60.00-69.99 2 ปานกลาง 
    70.00-79.99 3 ดี 
    80.00-89.99 4 ดีเลิศ 
    90.00-100.00 5 ยอดเยีย่ม 
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ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 

กระบวนการพฒันา  

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัด าเนินการพฒันา 
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ  ความสามารถในการวเิคราะห์
และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิด  และแกปั้ญหา  เพื่อน าไปสู่การมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาและการสร้างนวตักรรม  ดว้ยการจดักระบวนการพฒันา
ผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย   ครูจดัการเรียนรู้ให ้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยมีการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติั   
การเรียนรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  เนน้เร่ืองการอ่านออก  เขียนไดข้องผูเ้รียน และในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ใหน้กัเรียนฝึกการอ่านจบัใจความ คิดวเิคราะห์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้
จดักิจกรรมสอนติวเขม้  NT   และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ไดจ้ดักิจกรรมติวเขม้  O-Net  กิจกรรม
บนัทึกภาษาไทย และภาษาองักฤษวนัละค า  และคาบกิจกรรมรักอ่าน  การน านกัเรียนเขา้แข่งขนั
ทกัษะวชิาการทุกระดบั   
 การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสารของนกัเรียน  ดว้ยการ 
จดักระบวนการพฒันาผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลย ีดว้ยการพฒันาการจดัการเรียนการสอน DLIT  
(E-Classroom)  ในการคน้ควา้หาความรู้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

การพฒันาการใหน้กัเรียนมีความรู้และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  โดยมีการจดักระบวนการเรียนรู้
ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง โดยการเรียนรู้ผา่นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัผา่น
กิจกรรมผา่นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีนกัเรียนสนใจ 

2.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  การพฒันาคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีพึง 
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ประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนไดมี้การฝึกนกัเรียนใหเ้ป็นคนมีจิตอาสาเด่น  เนน้การมี
คุณธรรม  ไหวง้าม  สลามสวย  รู้จกัอดออม  ฝึกใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์มีการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  การบ าเพญ็ประโยชน์ในศาสนสถาน  และการปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ การน า
นกัเรียนเดินทางไกลและเขา้ค่ายพกัแรมเพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลายของบุคคลในการนบัถือศาสนา  การด าเนินการจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ  เช่น วนั
เขา้พรรษา  วนัลอยกระทง  โดยเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียน  เพื่อให้นกัเรียนมีความ
เขา้ใจท่ีดีต่อวนัส าคญัและสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง  สร้างความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย
ใหก้บันกัเรียน  การพฒันาให้ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้าหนกั
ส่วนสูงตามเกณฑ ์ เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  ส่งเสริมการออกก าลงักายในทุกๆ เชา้หลงั
เคารพธงชาติของทุกวนัและมีการจดักิจกรรมกีฬาสี ท าใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬาและรักการออก
ก าลงักาย   กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองยาเสพติดโดยครู D.A.R.E  เพื่อใหน้กัเรียนเห็นโทษของยาเสพติดและ
รู้จกัการปฏิเสธใหเ้ป็นเพื่อให้นกัเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา   มีความสามารถใน 
การอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ   มีความสามารถในการวเิคราะห์  วิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปั้ญหา   และมีความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม  
อยูใ่นระดบัดี  โดยการะประเมินจากการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และผลการแข่งขนัทกัษะวชิาการ 

2.  นกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี และการส่ือสาร  อยูใ่นระดบั 
ยอดเยีย่ม  นกัเรียนสามารถใหอิ้นเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆได ้ และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากการใหเ้ทคโนโลยไีด ้
  3.  นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคิดท่ีดีต่ออาชีพ  อยูใ่นระดบัดีเลิศ    
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัพึ่งตนเอง  โดยผา่นกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน 
  4.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   มีความ 
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย   นกัเรียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย  อยู ่ในระดบัยอดเยีย่ม  เน่ืองจากโรงเรียนให้ความส าคญัในการน านกัเรียนร่วมช่วยเหลือ
งานของชุมชน  ท าให้นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือกนัในชุมชน 

5.  นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีความเขา้ใจผูอ่ื้น 
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ท าใหมี้มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม  อยูใ่น
ระดบัดีเลิศ  
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แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 
แผนปฏิบติังานท่ี 1 ปรับโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
แผนปฏิบติังานท่ี 2 ปรับกิจกรรมติวเขม้โอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
แผนปฏิบติังานท่ี 3  จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  และการสร้างสรรคน์วตักรรม 
แผนปฏิบติังานท่ี 4 จดักระบวนการเรียนรู้เนน้การคิดค านวณของนกัเรียน 
แผนปฏิบติังานท่ี 5 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนปฏิบติังานท่ี 6 ส่งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนการสอน DLIT (E-Classroom) 

เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการท่ีสนบัสนุนดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดงัน้ี  1)โครงการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 2)โครงการส่งเสริมการอ่าน   3)โครงการส่งเสริมและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนDLIT (E-Classroom)  4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ    5)โครงการคลองกวางเกมส์
ตา้นยาเสพติด 6)โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 7)โครงการส่งเสริม
ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค ์9)โครงการค่ายพกัแรมของลูกเสือ-เนตรนารี 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 

กระบวนการพฒันา  

เพื่อใหบ้รรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน
บา้นคลองกวางเขาวงั การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา โดยขอ้มูล
ฐานในการก าหนดเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน          
ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีชดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทและความ
ตอ้งการในพฒันาของสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความตอ้งการของชุมชน 
ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.  มีระบบการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีการบริหารงานเป็นระบบ โดยมีผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้  แผนงาน 4  แผนงาน ไดแ้ก่  
แผนงานบริหารวชิาการ  แผนงานบริหารงบประมาณ  แผนงานบริหารบุคลากรและแผนงานบริหาร
ทัว่ไป  ครูเวรและครูประจ าชั้น  และมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ  ตามแนวทางการบริหารจดัการ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีความร่วมมือของทุกฝ่าย ไดแ้ก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูป้กครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  ระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาส่งผลให ้ สถานศึกษามีส่ือและแหล่ง
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เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและรับทราบรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษามีการน าผลการจดัการศึกษามาใชใ้น
การปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและสามารถเป็นแบบอยา่งได ้

3.  ไดด้ าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
บูรณาการเช่ือมโยงกบัชีวติจริง  ปรับโครงสร้างหลกัสูตรเพื่อใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหวงัของ 
ผูป้กครองท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะชีวติ 

4.  ไดก้  าหนดใหมี้การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพและสนบัสนุน
ใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองจากกรอบรมต่างๆ  เช่นอบรมคูปองครู 

5.  หอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม  ร่มร่ืน  น่าอยู ่ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยั  จดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ไดแ้ก่   หอ้งสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
พยาบาล  หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์  ห้องพยาบาล  หอ้งเรียนธรรมชาติ  และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

6.  โรงเรียนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่   
School mis ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการวดัประเมินผล DMC   ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน   
แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 

แผนปฏิบติังานท่ี 1 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ 
แผนปฏิบติังานท่ี 2 ปรับปรุงภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

ท่ีมีคุณภาพ  และปลอดภยั 
เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการท่ีสนบัสนุนกระบวนการบริหารจดัการ ไดแ้ก่  1)  โครงการ
ส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  2)  โครงการการตรวจสอบภายใน   3)  โครงการ
การพฒันาระบบบริหารงานโรงเรียน  4)  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ต 8 กลุ่ม
สาระ  5)  โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  6)  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  7)  โครงการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร  8)  โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  9)  โครงการค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี  10)  โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน  11)  โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนการสอน DLIT   (E-Classroom) 

  

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ : ดี 
กระบวนการพฒันา  

โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  โดยการด าเนินงานกิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ไดแ้ก่  งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ  (ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2560)  
ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั  (Active learnning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด  
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เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทน    ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  และน า
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง  
ครูใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  เพื่อใหเ้รียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  
ครูมีการผลิตนวตักรรม  โครงสร้างรายวชิา  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลกัษณะ   อนัพึง
ประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ี
ใชค้รูทุกคนท างานวิจยัในชั้นเรียนปีการศึกษา  ละ 1 เร่ือง 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตวัช้ีวดั ของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิด  ให้นกัเรียนร่วมปฏิบติักิจกรรมทั้งภายในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน  ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง  นกัเรียนไดรั้บการฝึก
ทกัษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น  น าเสนอผลงาน  การแกปั้ญหาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนโดยการสอนซ่อมเสริม 

2.  ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน  นวตักรรมและเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไดแ้ก่  หอ้งคอมพิวเตอร์ 
หอ้งสมุด  ห้องปฏิบติัการวทิยาศาสตร์  หอ้งพยาบาล  หอ้งเรียนธรรมชาติ  ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  และภายนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  ตลาดนดัคลองกวาง  ส านกัสงฆ ์ อนามยั  สวนสัตวส์งขลา 

3.  ครูมีการบริหารชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก  ใหเ้ด็กรักครูครูรักเด็กและเด็ก
รักเด็ก  โดยครูใชก้ารพูดคุยกบันกัเรียนเม่ือเขาท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง การให้ตวัเลือกในการตดัสินใจ  จดั
กิจกรรมท่ีสร้างความสุขใหน้กัเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้  และสามารถเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนในห้องอยา่งมี
ความสุข 

4.  ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจดัการเรียนรู้  มีเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ไม่เนน้การประเมินความรู้เพียงดา้นเดียว  ก าหนดใหมี้
ภาระงานช้ินงานรวบยอดในทุกหน่วยการเรียนรู้  สะทอ้นผลใหก้บันกัเรียนไดแ้กไ้ขการท างาน  การ
เรียน  และบนัทึกผลหลงัสอนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันานวตักรรมเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียน  โดยกร
ท าวจิยัชั้นเรียนมีการนิเทศการสอน 

5.  มีการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองในห้องเรียนเม่ือโรงเรียนเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่
คดัเลือกกรรมการเครือข่ายในทอ้งเรียน  มีการตั้งกลุ่มไลน์  หอ้งเรียนกบัผูป้กครองเพื่อพูดคุย สนทนา  
และตอบปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการเรียน พฤติกรรมนกัเรียน  การใหค้วามช่วยเหลือในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  และรายงานผลการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2561  (Self-
Assessment Report : Sar)  
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แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ 

แผนปฏิบติังานท่ี 1  จดัประกวดการพฒันานวตักรรมในโรงเรียน 

แผนปฏิบติังานท่ี 2  กิจกรรมนิเทศการน าหลกัสูตรสถานศึกษาสู่หอ้งเรียน 

แผนปฏิบติังานท่ี 3  กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 

แผนปฏิบติังานท่ี 4  กิจกรรมเรียนรู้กบัภูมิปัญญา โดยจดัท าทะเบียนความรู้จากภูมิปัญญา 

เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่  1)  กิจกรรมการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  2)  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  3)  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  4)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  5)  โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนการ DLIT 
(E-Classroom)  6)  โครงการส่งเสริพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 7)โครงการส่งเสริม 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ระดับปฐมวยั 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษา จะตอ้ง

น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเร็จ กบัแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดงันั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทาง การพฒันาในอนาคตและความ
ตอ้งการการช่วยเหลือได ้ดงัน้ี 
จุดเด่นและจุดควรพฒันา 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวยั มีน ้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุภยั
และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มี จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  
มีอารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  สนุกสนาน  ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวนัอยา่งดี 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
1.  ดา้นการมีความคิดรวบยอด การแกปั้ญหาท่ีเกิด
จากการอ่าน 
2.  การพฒันา ปลูกฝังในเร่ืองสุขนิสัยท่ีดี เช่น การ
ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ลา้งมือก่อนออก
จากหอ้งน ้า  หอ้งส้วม  และการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์  ใหเ้ป็นนิสัย 
3.  การใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั 
4. เคร่ืองเล่นสนามมีไม่เพียงพอ  และเคร่ืองเล่น
บางช้ินช ารุด 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1.  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  4  ดา้น  
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
2.  การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกใหบ้ริการดา้นส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์ 
3.  ครูไดรั้บการพฒันาดา้นวิชาชีพ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1.  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั
ประสบการณ์ 
2.  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภยั  และพอเพียง 
3.  ก าหนดแผนการพฒันาครูอยา่งชดัเจน 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 
1.  เด็กมีพฒันาการอยา่งสมดุล 
2.  เด็กเรียนรู้  จากการเล่นและปฏิบติักิจกรรม 
3.  ประเมินผลเด็กดว้ยวธีิการหลากหลาย 
4.  มี ส่ือการเรียนรู้ท่ีเ อ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 
การเรียนการสอน 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดพฒันา 
1.  จดัอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2.  พฒันาเคร่ืองเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
3.  จดักิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยูร่่วมกนั 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1.  พฒันาการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริม 

พฒันาการเด็ก  
  2.  พฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง มีการช้ีแนะ
ระหวา่ง การปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  บูรณาการการปฏิบติังาน  และเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีส่วนร่วม  จนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  3.  พฒันาการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์ – จิตใจ  
ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญาอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่  และครอบครัว  
ชุมชน  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1.  การจดัการศึกษาปฐมวยั  พฒันาการทั้ง  4  ดา้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั  มีความตอ้งการและอยากใหช่้วยเหลือในดา้นงบประมาณจดัสรรทั้งเคร่ืองเล่น
สนามและส่ืออุปกรณ์ต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 2.  ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ในปีการศึกษา 2561 ท าให้

ไดข้อ้มูลสารสนเทศส าคญัท่ีจะน าไปวเิคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้น
ภาพความส าเร็จ กบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  (4 ปี)  และน าไปใชใ้นการวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุด
ควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ งแนวทาง การพฒันาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือ ไดด้งัน้ี 
จุดเด่นและจุดควรพฒันา 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนกัเรียนใหพ้ฒันาสูงข้ึน จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้
พฒันาเตม็ศกัยภาพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อยา่งเหมาะสม  มีส่ือดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กลา้แสดงออก และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
             การจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ ยงัขาดการปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง การ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลส าเร็จในระดบัหน่ึง นกัเรียนส่วนใหญ่ยงั
ตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัชาติของนกัเรียน  โดยรวมยงัไม่ผา่น
เกณฑ ์จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป  จดั
กิจกรรมดา้นการอ่าน  การเขียน ค านวณ  มี
การเปรียบเทียบความกา้วหนา้และการพฒันา
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคิดค านวณ
ของนกัเรียนตอ้งมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิให้
สูงข้ึน ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.1 – ป.6  ตอ้งมี
การพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัการคิดแกปั้ญหา  
การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  และ
การสร้างสรรคน์วตักรรมในการพฒันาการเรียน
ของนกัเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ ท่ี
ก าหนดไวช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน
ตามความตอ้งการของชุมชน  วตัถุประสงคข์อง
แผนการจดัการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และตน้สังกดั  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนควรจดัใหมี้การพฒันาระบบ

สารสนเทศท่ีต่อเน่ืองและทนัสมยั ระดม
ทรัพยากรทั้งในโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
พฒันางานวชิาการเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริมสนบัสนุนพฒันา
ครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญตรงตามความ
ตอ้งการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใช้
ในการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
             ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ธีิการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
          ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(ชุมชน)ให้เขา้
มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน
ทนัทีเพื่อนกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง                                                                                          
           ควรส่งเสริมและให้โอกาสนกัเรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ด้วย
โครงงานมากข้ึน 

 
แนวทางการพฒันา 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1.  การจดักิจกรรมท่ีมุ่งนั้นยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  ยงัขาดการปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง  การ 

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง  แต่นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บ
การพฒันาต่อไป  

2.  ผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียนโดยรวมยงัไม่ผา่นเกณฑ ์ จึงตอ้งมุ่งนั้นพฒันา 
ต่อไป  
   3.  การจดักิจกรรมดา้นการคิดค านวณของนกัเรียนระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ตอ้งมีการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน   
   4.  ตอ้งมีการพฒันาให้นกัเรียนใหรู้้จกัการคิดแกปั้ญหา  เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
ดว้ยโครงงาน  และการสร้างสรรคน์วตักรรมในการพฒันาการเรียนของนกัเรียน   
  2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   1.  โรงเรียนจดัใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีต่อเน่ืองและทนัสมยั  
   2.  จดัใหมี้การระดมทรัพยากรทั้งในโรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้
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ในการพฒันา  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีน้ั่นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1.  น าแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชนไหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้  และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัท่ีเพื่อนกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง  
   2.  ส่งเสริมและใหโ้อกาสนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ย  ตนเอง  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิด  เช่น  จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานมาก
ข้ึน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  ตอ้งการงบประมาณจดัสรรสนบัสนุนดา้นส่ือ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน  และส่ือทางเทคโนโลย ี ท่ืสามารถพฒันานกัเรียนท่ีมีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.  การจดัอบรมครูทุกกลุ่มสาระอยา่งสม ่าเสมอในช่วงเวลาปิดภาคเรียน  
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เอกสารเชิงประจักษ์  ทีส่นับสนุนผลการประเมนิตนเอง 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานที ่1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1.1  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

- โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
-  โครงการส่งเสริมนิสัยรัก 
การอ่าน 

-  แบบบนัทึกปพ.ต่างๆ 
-  บนัทึกการประเมินการอ่าน  การ
เขียน 
-  แบบบนัทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
-  ผลการทดสอบNT,O-NET 
-  แบบบนัทึกภาษาไทยวนัละค า 

-  มีความสามารถในการวเิคราะห์
และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแกปั้ญหา 

-  โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
 

-  การทดสอบNT,O-NET 
-  สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด 
วเิคราะห์ เขียน (ปพ.5) 
 

-  มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 

-  โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมการจดัการเรียน 
การสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

-  แบบประเมินช้ินงาน 
-  ผลงานนกัเรียน 

-  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

- โครงการส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน
DLIT (E-Classroom) 

- รายงานการด าเนินงานส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนDLIT 
(E-Classroom) 

- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

-โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอน  กิจกรรมติวเขม้  กิจกรรม
การสอนซ่อมเสริม  กิจกรรม 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

-  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและ
ค่าพฒันา 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้น ป.1-6 
-  ผลการทดสอบNT,O-NET 
-  ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
-  แบบบนัทึกการสอนซ่อมเสริม 

- มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

- โครงการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

- รายงานโครงการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐานที ่1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

  - สรุปฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
- การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- โครงการส่งเสริมผูเ้รียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ท่ีพึ่งประสงค ์

-  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
-  บนัทึกการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
-  แบบบนัทึกการออมทรัพย ์
-  สมุดบนัทึกความดี 

- ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ
ความเป็นไทย 

- โครงการวนัส าคญั -  รายงานโครงการวนัส าคญั 
-  ภาพถ่าย 

- การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน
ความแตกต่างและ 
ความหลากหลาย 

- โครงการส่งเสริมผูเ้รียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์

-  ภาพถ่าย 
-  แบบสรุปกิจกรรมคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
-  แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

- มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลกัษณะจิตสังคม 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ -  บนัทึกการใชห้อ้งพยาบาล 
-  แบบบนัทึกสุขภาพประจ าตวั
นกัเรียน 
-  ขอ้มูลน ้าหนกั ส่วนสูง 
-  การทดสอบสมรรถภาพ 
-  สมุดบนัทึกการเจบ็ป่วยของ
นกัเรียน 
-  บนัทึกการแปรงฟัน 
-  การจดัอาหารโปรแกรม Thai  
School Luch 
-  รายงานโครงการคลองกวางเขาวงั
เกมส์ตา้นยาเสพติด 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
-  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์และ
พนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

-  โครงการส่งเสริมพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

-  แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-  แผนปฏิบติัการประจ าปี 

-  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

-  โครงการการพฒันาระบบ
บริหารงานโรงเรียน 
-  โครงการส่งเสริมพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-  กิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
-  โครงการพฒันาศกัยภาพของ
ผูบ้ริหาร 
-  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

-  เอกสารรายงานผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหาร 
-  หลกัสูตรสถานศึกษา 
-  SAR  ของครู 
-  รายงานการนิเทศ 
-  แผนงานโครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน 
-  บญัชี/ทะเบียน  การเงินและพสัดุ 
-  แผนปฏิบติัการประจ าปี 

-  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ี
เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

-  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
-  กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
-  โครงการค่ายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 
-  โครงการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  หลกัสูตรท่ีมีการปรับปรุง 
-  รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 
-  รายงานโครงการค่ายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 
-  แผนการจดัการเรียนรู้ 
-  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

-  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

-  โครงการพฒันาขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

-  รายงานการเขา้อบรม 
สัมนาศึกษาดูงาน 
-  SAR  ของครู 

-  จดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

-  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

-  รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-  รายงานโครงการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
-  จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการและการเรียนรู้ 

-  โรงเรียนจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 

-  Program  Schoolmis 
-  Program  DMC 
-  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
-  จดัการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  
และสามารถ 
น าไป  ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

-  กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
-  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
-  กิจกรรมพฒันากระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 
-  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-  แผนการจดัการเรียนรู้ 
-  ผลงานนกัเรียน 
-  ภาพถ่าย 
-  ประกาศนียบตัร 
-  แบบบนัทึกกิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 

-  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
-  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
-  โครงการส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 
DLIT 
- โครงการส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการสอน  DLIT 
(E-Classroom) 

-  แผนการจดัการเรียนรู้ 
- วจิยัในชั้นเรียน 
-  ทะเบียนการผลิตและการใชส่ื้อ 
- รายงานโครงการการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
-  แบบบนัทึกการใช้
หอ้งปฏิบติัการ/ส่ือ 
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
-  มีการบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก 

-  กิจกรรมการนิเทศภายใน
กิจกรรมปรับปรุงชั้นเรียน 

-  แผนการจดัการเรียนรู้ 
-  วจิยัในชั้นเรียน 

-  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน 
อยา่งเป็นระบบ  และน าผลมา
พฒันาผูเ้ตรียม 

-  โครงการส่งเสริมพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-  กิจกรรมการนิเทศภายใน 

-  บนัทึกการส่งเอกสารทางการ
ศึกษา 
-  วจิยัในชั้นเรียน 
-  ช้ินงาน  ผลงานนกัเรียน 
-  แบบ  ป.พ.ต่างๆ 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ 

-  โครงการส่งเสริมพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-  กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 
-  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
-  กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้น
เรียน 

-  รายงานการอบรมของครูและ
บุคลากร 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ
ประชุมผูป้กครอง 
-  แผนปฏิบติัการประจ าปี 
-  แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
-  กลุ่มไลน์ผูป้กครองประจ าชั้น 
-  ภาพถ่าย 
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ภาคผนวก 

ตารางประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 
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ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา  2561 
 

ช้ัน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดบัคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกต)ิ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง 
ทั้ง

ชั้น
 

ปก
ต ิ

บก
พร่

อง
 

ดมี
าก

 

ด ี พอ
ใช้

 

ปรั
บ 

ปรุ
ง 

ดมี
าก

 

ด ี พอ
ใช้

 

ปรั
บ 

ปรุ
ง 

ป.1 19 13 9 9 3 1 - 4 6 3 - 
ป.2 26 16 10 14 2 - - 1 10 5 - 
ป.3 11 6 5 5 1 - - - 4 2 - 
ป.4 17 10 7 - 10 - - 10 - - - 
ป.5 16 10 6 - 5 5 - 1 3 6 - 
ป.6 16 8 8 - 1 7 - - 2 6 - 
รวม 105 63 42 28 22 13 0 16 25 22 0 
เฉล่ีย  79.36  65.80  

   ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.1-6)  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 79.36 

   ผลการประเมินการอ่านรู้เร่ือง (ป.1-6) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 65.80 

ผลการประเมินความสามารถในการเขียน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา  2561   

 

ช้ัน 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดบัคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกต)ิ 

การเขียนค า 
การเขียนประโยค, การเขียนเร่ือง,   
การเขียนเร่ืองตามจนิตนาการ,               
การเขียนย่อความ,  การเขียนเรียงความ 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ต ิ

บก
พร่

อง
 

ดมี
าก

 

ด ี พอ
ใช้

 

ปรั
บป

รุง
 

ดมี
าก

 

ด ี พอ
ใช้

 

ปรั
บป

รุง
 

ป.1 19 13 9 3 2 8 - 10 2 1 - 
ป.2 26 16 10 4 12 - - 4 12 - - 
ป.3 11 6 5 - 2 4 - 1 5 - - 
ป.4 17 10 7 9 1 - - 7 3 - - 
ป.5 16 10 6     6 4 - - 
ป.6 16 8 8     - 5 3 - 
รวม 105 63 42     28 31 - - 
เฉล่ีย  65.71  93.65  

 ผลการประเมินการเขียนค า (ป.1 – 6) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 65.71 
 ผลการประเมินการเขียน (ป.1 – 6)  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  93.65 
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ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 

กลุ่ม
สาระฯ/ 
ระดับช้ัน 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ติศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

 

สุข
ศึก

ษา
 

กา
รง
าน
ฯ 

ศิล
ปะ

 

ภา
ษา
องั
กฤ

ษ 

คอ
มพ

วิเต
อร์

 

ภา
ษา
องั
กฤ

ษ

เพ
ิม่เ
ติม

 
งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ์ 

ป.1 77.63 76.70 72.90 70.90 76.42 79.10 75.68 80.26 74.26 75.26 78.83  

ป.2 71.81 69.27 74.27 79.07 75.65 75.34 73.84 81.23 73.12 78.5 71.04  

ป.3 72.27 73.95 75.36 84.27 84.54 79.81 76.27 79.90 75.82 77.00 79.27  

ป.4 72.07 68.82 73.59 73.65 72.64 79.17 76.05 82.65 74.12 75.14  83.00 
ป.5 71.75 71.56 74.88 75.06 77.62 77.87 79.75 81.50 71.44 75.44  87.87 
ป.6 73.67 66.67 76.53 66.44 68.6 77.80 65.82 75.93 72.47 77.88  73.88 
เฉลีย่ 73.20 71.16 74.58 74.89 75.91 78.18 74.56 80.24 73.53 76.53 76.38 81.58 

 
 

  
       ร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา  2561   

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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80

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา การงานฯ ศิลปะ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิา (ป.1 – 6)  อยูใ่นระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 75.90 
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ร้อยละของนักเรียนทมีีผลประเมินการเขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี ต้องปรับปรุง 
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ดีเยี่ยม ดี ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินการอ่าน (ป.1 – 6)  ระดบัดีข้ึนไป  อยูใ่นระดบัดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 86.73 

ผลการประเมินการเขียน (ป.1 – 6)  ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ  82.82 

ร้อยละของนักเรียนทมีีผลประเมินการอ่าน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินการค านวณ (ป.1 – 6)  ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ  89.98 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในค านวณ  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินการค านวณ (ป.1 – 6)  ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ  67.49 



52 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

94.71 

76.92 

63.64 
76.47 

56 

31.25 

5.26 3.85 

36.36 

17.65 

50.00 

19 

5.88 6 
18.75 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ช้ัน ป.1 ช้ัน ป.2 ช้ัน ป.3 ช้ัน ป.4 ช้ัน ป.5 ช้ัน ป.6 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินการใชเ้ทคโนโลย ี(ป.1 – 6)  ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม   คิดเป็นร้อยละ  91.64 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ 
คิดอย่างมีวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัดี    
คิดเป็นร้อยละ  78.64 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณดา้นคุณธรรม  จริยธรรม (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม    
คิดเป็นร้อยละ  99.78 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณดา้นความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป   
อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม   คิดเป็นร้อยละ  91.74 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณดา้นความสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม (ป.1 – 6) ระดบัดีขั้นไป   
อยูใ่นระดบัดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ 89.46 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณดา้นการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย (ป.1-6)  
ระดบัดีขั้นไป  อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม   คิดเป็นร้อยละ 96.36 
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ภาคผนวก 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีการพฒันาดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภยัของ  
       ตนเองได ้
1.2  มีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทขอองทอ้งถ่ิน 
2.2  จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
2.4  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และเพียงพอ 
2.5  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 
3.2   สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
3.3   จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 
3.4  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์    
        และพฒันาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวงั 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
     2)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
     4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร 
     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
     6)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคูณภาพ 
2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได้ 
3.2  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลศิ 
1.1  ร้อยละ 85  ของเด็กมีการพฒันาดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ   
      ปลอดภยัของตนเองได ้

ดีเลศิ 

1.2  ร้อยละ  85  ของเด็กมีการพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงออก 
       ทางอารมณ์ได ้

ดีเลศิ 

1.3 ร้อยละ  85 ของเด็กมีการพฒันาการดา้นสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดี 
      ของสังคม 

ดีเลศิ 

1.4 ร้อยละ  80  ของเด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและ 
      แสวงหาความรู้ได ้

ดีเลศิ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีเลศิ 

2.1  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทขอองทอ้งถ่ิน  ระดบัดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน  ระดบัยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 

2.3  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  ระดบัดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และเพียงพอ  ระดบัดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์ ระดบัดีเลิศ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ระดบัดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลศิ 

3.1  ร้อยละ 85  ของครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุกดา้นอยา่ง 
       สมดุลเตม็ศกัยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2  ร้อยละ 90  ของครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมี 
ความสุข 

ยอดเยีย่ม 

3.3  ร้อยละ  90  ของครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ยอดเยีย่ม 

3.4  ร้อยละ  85  ของครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมิน   
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดีเลศิ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาขอ้มูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นขอ้มูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดบัคุณภาพ  5  ระดบั  เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการประเมิน  ดงัน้ี 

 ระดบั  ก าลงัพฒันา 

 ระดบั  ปานกลาง 

 ระดบั  ดี 

 ระดบั  ดีเลิศ 

 ระดบั  ยอดเยีย่ม 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย

ละตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

จ านวนร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
      0.00-59.99 1 ก าลงัพฒันา 
    60.00-69.99 2 ปานกลาง 
    70.00-79.99 3 ดี 
    80.00-89.99 4 ดีเลิศ 
    90.00-100.00 5 ยอดเยีย่ม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  
     1)  ร้อยละ 80 ของนกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ 
          การคิดค านวณ 

ดีเลิศ 

     2)  ร้อยละ 80  ของนกัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยา่งมี  
          วจิารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปั้ญหา 

ดีเลิศ 

     3)  ร้อยละ 75  ของนกัเรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดี 
     4)  ร้อยละ 90  ของนกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และการ   
          ส่ือสาร 

ยอดเยีย่ม 

     5)  ร้อยละ 75  ของนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  ร้อยละ 85  ของนกัเรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  ร้อยละ 90  ของนกัเรียนการมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา    ก าหนด ยอดเยีย่ม 
     2)  ร้อยละ 95  ของนกัเรียนความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยีย่ม 
     3)  ร้อยละ 80  ของนกัเรียนการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ หลากหลาย ดีเลิศ 

     4)  ร้อยละ 85  ของนกัเรียนสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบั ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 

2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดบัดีเลิศ 

ดีเลิศ 

2.4  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ระดบัยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 
2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  อยา่งมีคุณภาพ 
ระดบัดีเลิศ 

ดีเลิศ 

2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดั 
การเรียนรู้ ระดบัดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

3.1  ร้อยละ 80 ของครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และสามารถ  
น าไป  ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

ดีเลิศ 

3.2  ร้อยละ 85 ของครูใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ 
       การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

3.3  ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4  ร้อยละ 85  ของครูตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมา 
พฒันา ผูเ้รียน 

ดีเลิศ 

3.5  ร้อยละ 85  ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา   
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาขอ้มูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นขอ้มูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2 . การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดบัคุณภาพ  5  ระดบั  เพื่อให้
 สอดคลอ้งกบัการประเมิน  ดงัน้ี 
  ระดบั  ก าลงัพฒันา 
  ระดบั  ปานกลาง 
  ระดบั  ดี 
  ระดบั  ดีเลิศ 
  ระดบั  ยอดเยีย่ม 
3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

จ านวนร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
      0.00-59.99 1 ก าลงัพฒันา 
    60.00-69.99 2 ปานกลาง 
    70.00-79.99 3 ดี 
    80.00-89.99 4 ดีเลิศ 
    90.00-100.00 5 ยอดเยีย่ม 
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ภาคผนวก 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ปฐมวยั 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(ปฐมวยั) 
น า้หนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 8.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 30.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิผลภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.56 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน 
                     รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบั 
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.56 ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
               -  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่ 80  ข้ึนไป                                                              ใช่                 ไม่ใช่ 
               -  มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีขั้นไปอยา่งนอ้ย 10  ตวับ่งช้ี  จาก  12  ตวับ่งช้ี                          ใช่                 ไม่ใช่ 
              -  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน                    ใช่                 ไม่ใช่  
ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
                           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                               

 

  
4.
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ปฐมวยั 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 8.00 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 2  มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา     

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิผลภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 12.50 ดี 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน 
                     รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบั 
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

   

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 30.00 ดี 
มาตรฐานที ่ 4  มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน     

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.56 ดีมาก 
คะแนนรวม 100.00 87.56 ด ี
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จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาก าหนดอตัลกัษณ์ของเด็ก  คือ  จิตอาสาเด่น เนน้ความพอเพียง สะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ ขยนั ช่ือสัตย ์ประหยดั อดทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ผล
ด าเนินงานท าใหเ้ด็กมีวินยัมีคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม เช่น ในเร่ืองความมีระเบียบวินยั การ
ประหยดั ความสุภาพนอบนอ้ม มีมารยาทและปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีความช่ือสัตยสุ์จริต สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแก่เพื่อนๆ ได ้รู้จกัเช่ือฟังเคารพผูใ้หญ่หรือผูท่ี้อาวุโสกวา่ มีความกตญัญู
กตเวทีต่อผูท่ี้ช่วยเหลือคนเอง มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัประหยดั อดออม
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเห็นคุณค่ามีมารยาทปฏิบติัตนตามวฒันธรรม  และ
ศาสนาท่ีตนนบัถือได ้

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่มี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ไม่มี 
4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจดัท าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม เพื่อพฒันาสนบัสนุนพฒันาการของการ

ประกนัคุณภาพภายใน มีโครงการประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนสถานศึกษามีระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  11  มาตรฐาน มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
เป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน  และมีผูร้วมด าเนินการ  คือผูบ้ริหาร  คณะครูเด็ก  
ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ  มีการจดัองคก์รโครงสร้าง  และระบบบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวั  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กบางส่วนยงัปฏิบติัไมไดเ้ก่ียวกบัการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการกระท าท่ีน าไปสู่การบาดเจบ็

ไดต้ามวยัความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท ากิจกรรมต่างๆ  การปลูกฝังใหมี้ทกัษะการอยูร่่วมในสังคม
เก่ียวกบัมารยาทขอ้ปฏิบติัต่างๆ  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัวทิยาตาสตร์ และทกัษะพื้นฐานตาม
พฒันาการดา้นสติปัญญา 
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2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษายงัต าเนินการไดไ้ม่ชดัเจนเก่ียวกบัการระดมทุนมาพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาเช่น  การสร้างเคร่ืองเล่นสนาม  เป็นตน้  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
และสร้างขอ้ตกลงกบัหน่วยงานตนัสังกดั หรือหน่วยงานอ่ืนในการร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูยงัด าเนินการดา้นการส่งเสริมดนัสติปัญญาของเด็ก  การติดตาม  บนัทึกการประเมิน

พฒันาการเด็กและการน าผลการประเมินไปพฒันา  รวมทั้งการน าผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินพฒันาการเด็ก  ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ไม่มี 

โอกาส 
สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หงเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ส านกัสมคลองกวาง ตลาดนดัคลองกวาง 

กลุ่มสาธิตการตลาด  ฝายทดน ้า  เป็นตน้  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  ผูน้ าชุมชน  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
อุปสรรค 

ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีรายไดน้อ้ยและไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือในการ
ประชุมผูป้กครองและครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบดา้นสุขนิสัย  และคุณธรรมจริยธรรม  และ
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  ท าใหข้าดความรู้ในการอบรมดา้นการเรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาประถม 
  โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม   เม่ือ
วนัท่ี 19 ถึง  23  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2556   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   มีการ
ประเมิน  3   กลุ่มตวับ่งช้ี   คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน  กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางต่อไปน้ีสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

ผลประเมนิ 
องิเกณฑ์ 

ผลประเมนิ 
องิสถานศึกษา  ค่าเฉลีย่ 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน       

ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 9.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.38 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณภาพ  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 9.36 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.43 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 8.96 ดี 5.00 ดีเยีย่ม 4.74 ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น 8.80 ดี 5.00 ดีเยีย่ม 4.70 ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 10.93 พอใช ้ 4.00 ดีมาก 3.37 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 9.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.25 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิผลของการบริการจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 3.80 ดี 5.00 ดีเยีย่ม 4.40 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ตน้สงักดั 4.78 ดีมาก 5.00 ดีเยยีม 4.89 ดีเยีย่ม 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์       
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง่สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 
 
 

5.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม       
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.25 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีเยีย่ม 5.00 ดีเยีย่ม 

รวมคะแนน 85.13 ดี 53.00 ดีมาก 53.32 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัประถมศึกษา 
-  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่ 80  คะแนนข้ึนไป                                                                     ใช่                       ไม่ใช่ 
-  มีผลบ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10  ตวับ่งช้ี  จาก  12  ตวับ่งช้ี                                             ใช่                       ไม่ใช่ 
-  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรงเร่งด่วน                                      ใช่                       ไม่ใช่ 







 



68 
 

 
 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

ผลประเมนิ 
องิเกณฑ์ 

ผลประเมนิ 
องิสถานศึกษา  ค่าเฉลีย่ 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดบั
คุณภาพ 

สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
             สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(ประถมศึกษา) น า้หนัก(คะแนน) คะแนนทีไ่ด้ ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1  มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณภาพ  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.36 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 8.96 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.80 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 10.93 พอใช ้

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง่สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2  มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิผลของการบริการจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 3.80 ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  มาตรฐานทีว่่าด้วยการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนส าคญั 

   

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 10.00 9.00 ดีมาก  
มาตรฐานที ่4  มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ตน้สงักดั 

5.00 4.78 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.13 ดี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 
 จุดเด่น 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผูเ้รียนรู้จกัการดูแลตวัเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขอนามยัส่วนตน  โดยปฏิบติัตามสุข

บญัญติั  1 ประการ  ออกก าลังกายสม ่าเสมอ  เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  
พักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ประพฤติดีไม่ให้พ่อแม่เสียใจ  แบ่งเบางานบ้าน
เล็กๆน้อยๆ  ไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด  มีความสุภาพ  นอบน้อม  มีสัมมาคารวะในการไหว ้ การท า
ความเคารพ  มีน ้ าใจโอบออ้มอารี  ช่วยเหลือผูอ่ื้น รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีความซ่ือสัตย ์ 
มุ่งมานะในการเรียน  รู้จกัดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของทั้งส่วนรวมและส่วนตวั  มีความรักชาติ  
ศาสน์  กษตัริย ์ และรักความเป็นไทยปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  สถานศึกษาก าหนดอตัลกัษณ์
ของผูเ้รียน  คือ  จิตอาสาเด่น  เนน้ความพอเพียง  จนสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  คือ  ขยนั  
ซ่ือสัตย ์ ประหยดั  อดทน  ผลการด าเนินงานท าให้ผูเ้รียนมีวินยั  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  เช่น  
ในเร่ืองความมีระเบียบวินยั  การประหยดั  ความสุภาพนอบน้อม  มีมารยาทและปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูอ่ื้น  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแก่เพื่อนๆ  ได ้ รู้จกัเช่ือฟัง  เคารพผูใ้หญ่
หรือผูอ้าวุโสกว่า  มีความกตญัญูกตเวทีต่อผูท่ี้ช่วยเหลือตนเอง  มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  รู้จกัประหยดั  อดออมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเห็นคุณค่า  มี
มารยาทปฏิบติัตนตามวฒันธรรม  และศาสนาท่ีตนนบัถือได ้ นอกจากน้ีด าเนินโครงการ 1 โครงการ
เป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ผลด าเนินงานท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ประสบการณ์ตรง  ไดร้วบรวมส่ิงท่ีไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั  และสามารถ
บอกวิธีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  เช่น  ลดตน้ทุนเพิ่มรายได ้ เลือกใช้อย่างคุม้ค่า
ท่ีสุด  ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ปลูกผกัท่ีกิน  กินผกัท่ีปลูก  เป็นตน้  ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ท างาน  สามารถแกปั้ญหาร่วมกนัได ้ รู้จกัให้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต  
และน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนัและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได ้
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2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษามีขอ้ตกลงกบัหน่วยงานตน้สังกดัในการร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  น าขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  และผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพฒันามีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  มีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน  เกิดผลกระทบท่ีดีต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  ดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการท่ีเป็น

ความคิดรวบยอด  หลกัการและความสัมพนัธ์  รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ มีการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นรายบุคคลแลว้น ามาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  มี
การออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนแต่ละคน  และ
พฒันาการทางสมองเพื่อน าผูเ้รียนไปสู่จุดหมาย  มีการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  มี
การจดัเตรียมส่ือและใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีมาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน  มีการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม  มีการให้ผูเ้รียนประเมินตนเองและน ามาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาตนเอง  มีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน  และน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  และปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน 
  4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจดัท าแผนงาน  โครงการกิจกรรม  พฒันาสนบัสนุนพฒันาการของการประกนั
คุณภาพภายใน  มีโครงการประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนสถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในโดยใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน  ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยั  เป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน  และมีผูร่้วม
ด าเนินการคือผูบ้ริหาร  คณะครู  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ  มีการจดัองคก์ร  
โครงสร้าง  และระบบบริหารงานท่ีมีความคล่องตวั  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานคุณภาพภายใน  และจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
จุดทีค่วรพฒันา 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 นิสัยรักการอ่านของผูเ้รียน  ทกัษะทางดา้นการคิด  และผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงาน  อาชีพและเทคโนโลย ี 
และศิลปะ 
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2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การจดัสภาพแวดลอ้มใหมี้ความสวยงาม  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ไม่มี 
4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ไม่มี 

โอกาส 
สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น  ส านกัสงฆค์ลองกวาง  ตลาดนดัคลอง

กวาง  กลุ่มสาธิตการตลาด  ฝายทดน ้ า  เป็นตน้  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ผูน้  าชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
อุปสรรค  

ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีรายได้น้อยและไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการ
ประชุมผูป้กครองและครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย  และคุณธรรมจริยธรรม  และ
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  ท าใหข้าดความรู้ในการอบรมดา้นการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา   
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ค าสั่งโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 

ท่ี    15 / 2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจดัท ารายงานประจ าปี  2561                               
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

……………………………………….. 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548  ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษา  ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบด้วยระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบประกนัคุณภาพภายนอก  มาตรา  48  ก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ขอ้ 1 เร่ืองการบงัคบับญัชาขา้ราชการและบุคลากรในสถานศึกษา  แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ย 
      1.1  นายอนนัต ์ แดงเหมือน    ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      1.2  นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ    ครู  คศ. 3   กรรมการ 
      1.3  นายสมโชค  ศิริประภา  ครู  คศ. 3   กรรมการ 
      1.4  นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ  ครู  คศ. 2   กรรมการ 
  มีหน้าที ่
  1. ก าหนดนโยบาย  หลกัเกณฑ์  และแนวปฏิบติัต่างๆ  เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนพฒันา
ด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรบาน
ในการประกนัคุณภาพ 

3. ก ากบัติดตาม  และใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการต าเนินการประกนั
คุณภาพภายใน 

4. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาคุณภาพ การตรวจ  ติดตามคุณภาพและประเมินตนเอง 
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โดยถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
       2.1  นายอนนัต ์ แดงเหมือน  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 

               2.2  นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ  ครู ค.ศ.3  รองประธานกรรมการ 
         2.3  นายสมโชค  ศิริประภา  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 

       2.4  นางอมรรัตน์  ทองแกว้  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
       2.5  นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
       2.6  นายไวย ์ สองแกว้  ครู ค.ศ.2(3)  กรรมการ 
       2.7  นางพารีด๊ะห์  สาและ  ครู ค.ศ.1  กรรมการ 
       2.8  นางปวนัรัตน์  อาจหาญ  ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
       2.9  นางสาวชานิตา  แสสะเหตุ ครูผูช่้วย   กรรมการ 
       2.10  นางวนิิตา  แกว้เทพ  พนกังานราชการ  กรรมการ 
       2.11  นายไกรสรณ์  จนัแก่นแกว้ พนกังานราชการ  กรรมการ 
       2.12  นางอรอนงค ์ ขวญัจนัทร์ พนกังานราชการ  กรรมการ 
       2.13  นางอรุณรัตน์  ไชยสุริยา ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
       2.14  นางสาวสุนิษา  รัสสะวรรณโณ   ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
       2.15  นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ  ครู ค.ศ.2         กรรมการและเลขานุการ 
       2.16  นางสาวสุกญัญา  มุสอแยนา  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1.  จดัท าแนวทาง  และวธีิการประกนัคุณภาพภายในดา้นการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาการติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใชก้ ากบั ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการรับทราบ 
   3.  ด าเนินการใหมี้การใหมี้การจดัท ามาตรฐาน ตวับ่งช้ีคุณภาพ  ในการพฒันา 
คุณภาพตามพนัธกิจของโรงเรียนใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรประกนัคุณภาพภายนอชองส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 

4.  ด าเนินการใหมี้การจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5.  พิจารณา  ทบทวน  ตรวจสอบ  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อ 

เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
6.  ด าเนินการใหมี้การจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอ 
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ต่อหน่วยงานตน้สังกดัเป็นประจ าทุกปี (ภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินปีการศึกษา) 
7.  ด าเนินการใหมี้การเผยแพร่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหห้น่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8.  ก าหนดมาตรฐาน  การพฒันาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมิน 

คุณภาพของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
3.  คณะกรรมการติดตาม  ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

ประกอบดว้ย 
      3.1  นายอนนัต ์  แดงเหมือน   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
      3.2  นางศิริรัตน์   ประทีปเกาะ      ครู ค.ศ.3    กรรมการ 
      3.3  นางอมรรัตน์  ทองแกว้  ครู ค.ศ.3    กรรมการ 

         3.4  นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ  ครู ค.ศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ท่ี 
1.  ก าหนดตวับ่งช้ีในการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้และงานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  วางแผนการด าเนินงานตา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

3.  ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.  เตรียมเอกสารและหลกัฐานต่างๆ  รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการ 
ติดตามและประเมินคุณภาพภาพทั้งภายในและภายนอก 

5.  จดัท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
ตามและพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม  ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เม่ือส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

6.  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ วธีิการปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เม่ือส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 
      4.1  นายอนนัต ์ แดงเหมือน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      4.2  นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ  ครู คศ.3   กรรมการ 
      4.3  นางอมรรัตน์  ทองแกว้  ครู คศ.3   กรรมการ 

             4.4  นายสมโชค  ศิริประภา  ครู คศ.3   กรรมการ 
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      4.5  นางสาวสุกญัญา  มสอแยนา เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 
      4.6  นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี 
1.  ด าเนินการใหมี้การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการประกนั 

คุณภาพภายในและภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2.  รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจดัท ารายงานการประเมิน 

ตุนเองของสถานศึกษา 
3.  พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให ้

มีขอ้มูลรายงานผลยอ้นกลบัในการน าไปใชเ้พื่อการพฒันางานต่อไป  
 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ 
ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี 14  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
    (นายอนนัต ์ แดงเหมือน) 
                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 

 
. 
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ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพและประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…………………………………………. 

  ตามท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553  และประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ท่ี
ก าหนดใหส้ถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัใหมี้การติตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบั
บุคคลและระดบัสถานศึกษาอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งจดัท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชนในการปรับปรุงพฒันาสถานศึกษานั้นเพ่ือใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
     1. นายอนนัต ์ แดงเหมือน     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั            ประธานกรรมการ 
     2. นายสมโชค ศิริประภา      ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั            กรรมการ 
     3. นางศิริรัตน ์ประทีปเกาะ   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั            กรรมการ 
     4. นางอมรรัตน ์ทองแกว้       ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั           กรรมการ 
     5. นางปัทมา  พูลสวสัด์ิ         ครูช านาญการโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั           กรรมการ 
     6. นายสุทธิ   รัตนะ        ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  กรรมการ 
     7. วา่ท่ี ร.ต.ประสิทธ์ิ คงธรรม ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกะทิง /ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีหนา้ท่ี 

1. คิดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง และจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและจดัท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่ตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไตรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี  14   เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 
  (นายอนนัต ์ แดงเหมือน) 

  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั 
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ภาคผนวก 

Best  Practice 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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บทที ่ 1 
บทน า  

 

หลกัการและเหตุผล 
      เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราช
ด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความ เปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
       เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ 
ในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ   ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ท่ีเรา
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ  เศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน ตามฐานะ ตามอตัภาพ   และท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด  หากกล่าวโดยสรุป คือ หนั
กลบัมายดึเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวติ          
      โรงเรียนเป็นสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พฒันา
ทางดา้นสติปัญญา  ทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นอารมณ์ และทางดา้นสังคม  ในสังคมปัจจุบนัมีความ
เจริญและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีมากมาย   การพฒันาดา้นจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยงัมีนอ้ย 
ดงันั้น โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการ  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็น
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข เม่ือนกัเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ จะท าให้ผลการเรียนดีข้ึน และบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติท่ีวา่นกัเรียนเป็นผูท่ี้   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
วตัถุประสงค์     

1. เพื่อพฒันานกัเรียนดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
4. เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
            1. นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัในภาพรวมมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
            2. นกัเรียนสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
            3. นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัภาพรวม  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
            4. นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัไดมี้รายไดร้ะหวา่งเรียน 



81 
 

 
 

บทที ่ 2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงการ  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน  บริหารงานวชิาการ 
ลกัษณะของโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยุทธ์/มาตรฐาน  ร.ร.ข้อที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และ 

วถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกบั  ผูอ่ื้นได ้ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสมโชค  ศิริประภา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2560-30  กนัยายน  2561 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล  ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตั้ งอยู่ในเขตต าบลคลองกวางท่ีมีประชากรค่อนขา้งหนาแน่น ผูป้กครอง
นกัเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดัประกอบอาชีพรับจา้งกรีดยางไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนบุตร
หลาน 

ในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดผลกระทบทั้งทางดา้นเศษกิจ  การเมือง 
สังคมและการศึกษา ซ่ึงมีปัญหาเหล่าน้ี  จะเห็นว่ารุนแรงยิ่งข้ึนทุกวนั โดยเฉพาะปัญหาเด็กและ
เยาวชนประพฤติตนไปในทางท่ีไม่เหมาะสม ชอบเท่ียวเตร่  มัว่สุมกบัอบายมุขต่างๆ   ไม่เอาใจใส่ต่อ
การศึกษาเล่าเรียนใช้ชีวิตอิสระ คณะครูโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัเล็งเห็นความส าคญัของเด็ก
และเยาวชน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกนัวางแผนกนัท า”โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง”    ข้ึนเพื่อกิจกรรมต่างๆซ่ึงอยูใ่นโครงการจะไดช่้วยขดัเวลาให้นกัเรียนเป็น
คนดีมีคุณธรรม    เป็นคนเก่งและมีความสุข    และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน ตามนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน     อีกทั้งการท่ีไดป้ลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบันกัเรียนนั้นยงั
เป็นการน านกัเรียนใหมี้แนวการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  คือ  ขยนั ประหยดั  ซ่ือตรง  มีวินยั  
สุภาพ สะอาด  สามคัคี   มีน ้าใจ 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนรู้วธีิการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  เพื่อนกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัให้เป็นคนดี  คนเก่ง และ  มีความสุข 
4.  เพื่อนกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัไดมี้รายไดร้ะหวา่งเรียน 

เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัในภาพรวมมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
  2.  นกัเรียนสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 3.  นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัภาพรวม  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
              4.  นกัเรียนของโรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงัไดมี้รายไดร้ะหวา่งเรียน 
 

กจิกรรม 
 1.  เสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.  ประชุมคณะครูแจง้วตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆ  สนบัสนุนดงัต่อไปน้ี  

3.  กิจกรรมนกัเรียนตน้แบบเป็นการคดัเลือกนกัเรียนของแต่ละสายชั้นทุกห้องเรียนในแต่ละ
เดือน   โดยการใชแ้บบการประเมินคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีนิสัยและความประพฤติดี   ขยนัหมัน่เพียร   มี
น ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   ช่วยเหลืองาน   รู้จกัการประหยดัอดออมเพื่อรับเกียรติบตัรกบัผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

 

วธีิด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1.จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหารโรงเรียน ต.ค.60 นายสมโชค  ศิริประภา 
2.จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ต.ค.60 นายสมโชค  ศิริประภา 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ต.ค.60 ผูบ้ริหาร 
4.นกัเรียนเลือกเขา้กลุ่มกิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ธ.ค.60-ก.ย.61 นกัเรียน 

5.กิจกรรมนกัเรียนตน้แบบ ก.พ.-ก.ย.61 นกัเรียน 
7.จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง ก.ย.61 นายสมโชค  ศิริประภา 
8. ประเมินความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก.ย.61 นายสมโชค  ศิริประภา 
9.สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง ก.ย.61 นายสมโชค  ศิริประภา 
10.สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

ก.ย.61 นายสมโชค  ศิริประภา 

 



83 
 

 
 

งบประมาณทีใ่ช้ 
 เงินอุดหนุนรายหวั   จ  านวน    6,000   บาท 
 

การติดตามและประเมินผล  
ตังบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั 

1.  นกัเรียนร้อยละ80 ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
2.  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
2.  ผลสรุปการประเมินกิจกรรม 
 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบประเมินกิจกรรม 
 

 
ผลคาดว่าจะได้รับ 
 1  นกัเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ 
 2  นกัเรียนด าเนินชีวติ  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             3.  นกัเรียน  เป็นคนดี   คนเก่ง   และมีความสุข 
   4 .นกัเรียนไดมี้รายไดร้ะหวา่งเรียน 
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  1.ความพงึพอใจ 
        1.1   ความหมายของความพงึพอใจ 
        ความพึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์  ความพึงพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า 
Satisfaction และยงัมีผูใ้หค้วามหมายค าวา่ “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดด้งัน้ี 
        คณิต  ดวงหสัดี  (2537)  ใหค้วามหมายไวว้า่  เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
การท างานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ  ถา้งานท่ีท าหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึน  จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  
รวมทั้งสติปัญญาใหแ้ก่งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 
        Gillmer (1965, 254 – 255  อา้งถึงใน  เพญ็แข  ช่อมณี  2544, หนา้ 6)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่
ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร  องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพนัธ์กับ
ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงความพึงพอใจนั้นไดแ้ก่  ความรู้สึกมีความส าเร็จใน
ผลงาน  ความรู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  และความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
        Morse (1955  อา้งถึงใน  สันติ  ธรรมชาติ, หน้า 24)  ไดก้ล่าวว่า  ความพึงพอใจในงาน 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีลดความตึงเครียดของผูท้  างานให้น้อยลง  ถา้มีความตึงเครียดมากก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน  ความตึงเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือคราวใด
ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็จะท าให้ความเครียดน้อยลง ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจ  
จากค านิยามของ Morse  ท  าให้มีนกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไปในทิศทางท่ีคลา้ยคลึง
กนั โดยเนน้วา่ความพึงพอใจเกิดจากการไดรั้บการตอบสนอง เช่น Hoy and Miskel กล่าววา่  ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีต่องานซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าและความตอ้งการของบุคคลด้วย  Dessler 
อธิบายความพึงพอใจวา่เป็นระดบัความรู้สึกต่องานเพื่อความตอ้งการท่ีส าคญัของคนเรา เช่น ความมี
สุขภาพดี  มีความมัน่คง  มีความสมบูรณ์พูนสุข  มีพวกพอ้ง  มีคนยกย่องต่าง ๆ เหล่าน้ีได้รับการ
ตอบสนองแลว้ท าใหมี้ผลต่องาน 
        Silmer (1984, 230  อา้งถึงใน  ประภาภรณ์  สุรปภา  2544, หน้า 9)  กล่าวไวว้่า  ความพึง
พอใจเป็นระดบัขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ ของงานรวมทั้ง
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การจดัระบบงานและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
        Strauss (1980  อา้งถึงใน  เพญ็แข  ช่อมณี  2544, หนา้ 7)  ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไว้
ว่า  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้ นให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร  คนจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท าเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งด้านวตัถุและ
ดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้
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บทที ่ 3 
วธิีการด าเนินการ 

  

 1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
  แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3 ตอน  คือ 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการฯ  เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 
  ตอนที ่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยงัผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกรอกแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจดัท า
โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยฝ่ายประเมินผลเป็นผูแ้จกและเก็บ
คืน 
 3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลจากการประเมินผลมาวเิคราะห์ดงัน้ี 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปแบบสอบถามท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ 
  ตอนที่  2  ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี  2  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการหาค่า
ร้อยละ  
  ตอนที ่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะน าขอ้มูลมาหาค่าความถ่ีและจดัล าดบัเพื่ออภิปรายผล 
 4.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ค่าเฉล่ียร้อยละ  (%) 
  2.  ค่าความถ่ี 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การศึกษาข้อมูลได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผูเ้ ก่ียวข้องต่อการจัด
โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยเก็บขอ้มูลจากการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังน้ี  ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการ
ดงัน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  ผูป้ระเมินด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ  านวน  70  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน   ใชแ้บบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการฯ  เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 
  ตอนที ่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยัง
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  โดยฝ่ายประเมินผลเป็นผูแ้จกและเก็บคืน   เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินดงัน้ี  
   5 หมายถึง  ดีมาก 
   4 หมายถึง  ดี 
   3 หมายถึง  พอใช ้
   2 หมายถึง  ปานกลาง 
   1 หมายถึง  ปรับปรุง 
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         ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูป้ระเมินโครงการสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีผูเ้ข้าร่วมตอบแบบสอบถาม   จ  านวน  70  คน  แล้ว
น าเสนอผลตามล าดบั  ดงัน้ี 
 

ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ตารางที ่ 1  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง 

เพศ รายการ ระดับความถี่ ร้อยละ 

ชาย  30 42.86 
หญิง  40 57.14 
 รวม 70 100 

ต าแหน่ง รายการ ระดับความถี่ ร้อยละ 

ผูป้กครอง  20 28.57 
นกัเรียน  50 71.43 
รวม  70 100 
   
  จากตารางแสดงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามตวัแปรเพศ  เป็นเพศชาย   30  คน   คิดเป็นร้อยละ 42.86     เพศ
หญิง  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.17  ตามตวัแปรสถานะภาพเป็นผูป้กครอง  20  คน   คิดเป็นร้อยละ  
28.57  เป็นนกัเรียน  50 คน  คิดเป็นร้อยละ  71.43 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการฯเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ตารางที ่ 2  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายการประเมิน ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  การเตรียมความพร้อม 20 48 2 - - 
2.  ความเหมาะสมสถานท่ีท่ีจดัโครงการฯ 26 36 8 - - 
3.  ความเหมาะสมระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ 26 36 6 2 - 
4.  มีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50 14 6 - - 
5.  การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 26 36 8 - - 
6.  ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการฯของนกัเรียน 44 24 2 - - 
7.  วทิยากรมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูล 34 32 4 - - 
8.  ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการฯของผูเ้ก่ียวขอ้ง 40 26 4 - - 
9.  ไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการฯ 46 20 4 - - 
10.  ไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการฯ 48 22 - - - 

รวม 360 294 44 2 - 

เฉลีย่ 51.43 42 6.29 0.28 - 
 
  จากตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับโครงการ
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  51.43  ระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ  42.00   ระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ  6.29  ระดบัน้อยคิด
เป็นร้อยละ   0.28  สรุปอยูร่ะดบัดีมากและดีรวมเป็นร้อยละ93.43 
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ตารางที่  3  แสดงความถ่ี  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังต่อไป 

ล าดับความถี ่ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1 อยากใหมี้กิจกรรมหลายกิจกรรม 
2 อยากใหพ้อ่แม่มาร่วมกิจกรรมดว้ย 
3 อยากใหจ้ดัทุกปี 

 
จากตารางแสดงความถ่ี  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ 
1.  อยากใหมี้กิจกรรมหลายกิจกรรม 
2.  อยากใหพ้อ่แม่มาร่วมกิจกรรมดว้ย 
3.  อยากใหจ้ดัทุกปี 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
จากการด าเนิน โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง   
  เป้าหมายของกจิกรรมคือ      
       1 . นกัเรียนร้อยละ80ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
                       บรรลุตามจุดประสงคข์องโครงการ 

 ไม่บรรลุตามจุดประสงคข์องโครงการ  เพราะ 

........................................................................... 

       2.  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ80 มีความพึงพอใจ 
                    บรรลุตามจุดประสงคข์องโครงการ  
                   ไม่บรรลุตามจุดประสงคข์องโครงการ    เพราะ   
                               ........................................................................                                                                             
ปัญหาข้อเสนอแนะทีค่วรปรับปรุงคร้ังต่อไป 

1.อยากใหมี้กิจกรรมหลายกิจกรรม 
2.อยากใหพ้อ่แม่มาร่วมกิจกรรมดว้ย 
3.อยากใหจ้ดัทุกปี 
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ประมวลภาพกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
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ประมวลภาพกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
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ประมวลภาพกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
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ประมวลภาพกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
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ประมวลภาพกจิกรรมและผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
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