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ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ต าบลบ้านกล้วย    อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
มีระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ประมาณ  200  เมตร เปิดสอนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  280 คน  และเป็นที่ตั้งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกล้วย (โรงเรียนบ้านสนามบินฯ)  

           มีเขตพ้ืนที่บริการ 7 หมู่บ้าน  ต าบลบ้านกล้วย ได้แก่   
หมู่ที่ 1   บ้านสนามบิน 
หมู่ที่ 5   บ้านหางคลอง 
หมู่ที ่7  บ้านคลองยาง   
หมู่ที่ 9   บ้านตระพังมะกอก   
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  
หมู่ที่ 13 บ้านคลองโพธิ์  
หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง  

1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
                   ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ตั้งอยู่เลขที่ - หมูที่ 14 ถนน

จรดวิถีถ่องต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000 โทรศัพท์ 0-
5561-1698 โทรสาร 0-5561-1698     E – mail  Bansanambin@obecmail.obec.go.th                     
website.   http://www.bansanambin.com 

โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000  โทรศัพท์ 055-611698  

     เป็นโรงเรียนที่ อยู่ ในชุมชนชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ประชาชนมีความเอ้ืออารีต่อกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พ่ึงพากันได้ในยามตกทุกข์ได้
ยาก มีความศรัทธาในตัวผู้น าท้องถิ่น ครู อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน มีความเป็นกันเองช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดกันมาชั่วกาล
นาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2501 
ในสมัยนายโกษิต  สุคนธชาติ  เป็นนายอ าเภอเมืองสุโขทัย และนายประจวบ  ค าบุญรัตน์ เป็น
ศึกษาธิการอ าเภอเมืองสุโขทัย เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณที่ตั้งโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมในปัจจุบัน ต่อมาทางราชการต้องการที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญประจ าจังหวัด จึงให้
ย้ายมาตั้งใหม่ ในด้านทิศใต้ของถนนจรดวิถีถ่อง     คือที่ตั้งในปัจจุบัน โดยมีนายพิมพ์  มั่นสุข มอบที่ดิน
ให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา สร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ ป.1 ฉ ขนาด 5 
ห้องเรียนโดยประชาชน ร่วมบริจาคเงิน จ านวน 6,097 บาท  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
5,600 บาท เปิดการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 นายเมียน    เพชรมาก เป็นครูใหญ่ 
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ในการพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้คู่
คุณธรรม  พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความ
เชื่อมั่น ยึดมั่น กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียนได้พัฒนาและมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน  คือระบบ
สาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(U-ninet) มีสนามฟุตบอล สนาม
วอลเลย์บอล สนามเซปัคตระกร้อ ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน และมีสนามเด็กเล่น  มี
สวนหย่อมซึ่งท าให้บรรยากาศในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมสวยงาม สดชื่น  ร่มรื่นเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย คือชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 13 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 280 คน และข้าราชการครู,
บุคลากรทางการศึกษา อีก 17 คน ดังนี้ 

1. นายนุสนธิ์  สวนใต้  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นายปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
3. นางรินดา  ศรีชัยยะ  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
4. นายกฤษดา  แก้วแดง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  
5. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
6. นางกัญญภัค  อ่อนชาวนา ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
7. นางกุสุมา  กลิ่นน้อย  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
8. นางทองอ้อน  สหกูล  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
9. นายวัฒนะ  โดยด่วน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
10. นางสาวสุวรรณา  บุญคง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
11. นางสัมพันธ์  ปานชัย  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
12. นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งกลิ่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
13. นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
14. นางนวลสิริ  ขันธ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
15. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน ครูพ่ีเลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
16. นางสาวชญาดา  มีมา  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
17. นายส าราญ  ภักดีอาษา ลูกจ้างฯ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านสนามบินฯ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  - ประถมศึกษา มีนักเรียน 

จ านวน 280 คน  ครูผู้สอน 8 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ด ีมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  
ครูกับเด็ก   เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้ นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้   
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แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา - มีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไมบ่รรลตุาม 
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไมบ่รรลตุาม 
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

- มีการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม  
ในการพัฒนาเด็กท่ียังไมบ่รรลุตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ด ี - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลตุามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลตุามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

- มีการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม  
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลตุามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนดมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  

- มีการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม  
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

- มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ 
ของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตา
ประสานสัมพนัธไ์ด้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏบิัติจนเปน็นสิัย ปฏบิัติตนตามขอ้ตกลง 

เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิง่เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และ สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 
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จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี        ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกไดเ้หมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจติส านึกและค่านยิมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยส์ุจรติ มีคณุธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากาหนดชื่นชมและมีความสุขกับศลิปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  
  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี      ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยดัและพอเพียง มีส่วนร่วมดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมสีมัมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นตน้ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 
จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  
  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสยั และ พยายามคน้หาค าตอบ   
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มคีวามสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง ง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรูไ้ด ้

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ดา้นข้อมูล
สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคณุภาพภายใน โดยเปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น  ระบบและต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อคณุภาพการจดั  การศึกษาของสถานศึกษา 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและบริบทของ ท้องถิ่น  

- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง - มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและบริบทของ ท้องถิ่น  

- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ดี - มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและบริบทของ ท้องถิ่น  

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรยีน  

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล  

- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมสีื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา  

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ สถานศึกษาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

ดีเลิศ - จัดการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและ 
บริบทของท้องถิ่น  

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรยีน  

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล   
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  

- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมสีื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหวา่งการปฏบิัติงานที่ส่งผล ต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
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ยอดเยี่ยม - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ บริบท
ของท้องถิ่น  

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรยีน  

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น รายบุคคล   
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา  

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มกีารชีแ้นะระหวา่ง การ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัตงิานและ เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีสว่นร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่ างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี        ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่าน การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน   

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา   มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญใน
การออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และครอบครัว 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิด การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพ่ือการสืบเสาะหา ความรู้ 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี        ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี        ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนดจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐาน ที่สถานศึกษากาหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
จัดส่งรายงานผลการประเมิน ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี          ดีเลิศ         ยอด
เยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

               ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น 
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส 
จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล 
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา - จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา ไมส่มดลุ  

- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความ ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง - จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดลุ  

- สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความ 

ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ด ี - จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดลุ เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  

- สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูล้งมือทาและ
สร้าง องค์ความรูด้้วยตนเองอย่างมีความสุข  

- จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมกับวัย  

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ 
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นาผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ - จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดลุ เตม็ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน
และผูเ้กี่ยวข้อง  

- สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูล้งมือทาและ
สร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ    
พัฒนาเด็ก 
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ยอดเยี่ยม - จัดดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดลุ เตม็ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน
และผูเ้กี่ยวข้อง และ เป็นแบบอย่างที่ดี  

- สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูล้งมือทาและ
สร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมสี่วนร่วม ใช้
สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มสี่วนร่วม น าผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียง ด้านเดียว 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ 

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง อิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดเีลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม 
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น  

 



12 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 

มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มี
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่
เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ด
ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วัน
เข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
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ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรัก
ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน
ที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ 
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
-การท ากจิกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี 
เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  
การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
    โรงเรียนได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดย
จัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่
ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่ เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
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มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด คือ ไหว้สวย ยิ้มใส   มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ

ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จดัครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่าน
เล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่

ร่วมกัน 
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แบบประเมินมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนดความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่ างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ต่ ากว่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ีต่ ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไปตาม

เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษา

ก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ด ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไปตาม 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสรา้งนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเองได้

อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
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 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การทางาน  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาตอ่ในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการ

ทางานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาตอ่ในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการ

ทางานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากาหนดเป็นแบบอยา่งได้  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาไทย  
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 ผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กาหนดในแต่ละระดับชั้น 
จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น 
และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

 จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร    
การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอ่ืนๆ 

 จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ  
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จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีต ามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่ างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความกับผู้อ่ืน 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยีย่ม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
              เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด า เนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปานกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  

ดี  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
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 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครู และสถานศึกษา  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และ มีความปลอดภัย  

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งไม่เป็นระบบ  

ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการดาเนินชีวิต  

 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ดี  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนร  

ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจดักิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
                    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 20  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

                  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู         
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ างเป็นระบบ และน าผลม าพัฒนาผู้เรียน  
             มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

จากการประเมินมีระดับคุณภาพ  

  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง        ดี     ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรม

อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรัก

ครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมคนด ี 
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม

สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
5)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ  กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรม
ค่ายวิชาการ  
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

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

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสั ม ฤท ธิ์ ระดั บ ช าติ ขอ งนั ก เรี ย น มี แน ว โน้ ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียน การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท า
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน   วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ   นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนั บสนุ น พัฒ นาครูและบุ คลากรให้ มี ความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ส่งเสริมให้
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

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

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

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

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี 
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95.33 มีความสามารถในการสื่อสาร
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี
ย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและ
ระดับชั้นที่สอบ  
 นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
 นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น  
 ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  
 ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน 
มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ   โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลตามโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



37 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

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

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 

ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
 5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
 6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
         
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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                  ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

ที่         /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

******************* 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) มี
คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังกล่าว เพื่อก าหนดเป้าหมายและด าเนินงาน  
พร้อมท้ัง ประเมินมาตรฐานการศกึษาภายในสถานศึกษา  ดังนี ้

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   ประกอบด้วย 
1. นางนวลสิริ  ขันธ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
1. นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย ์   ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน  ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
1.   นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย ์   ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 

                               2.   นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน  ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นางกัญญภัค  อ่อนชาวนา  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
3. นายวัฒนะ  โดยด่วน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
4. นางสาวชญาดา  มีมา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนบ้านสนามบินฯ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย  
1. นางรินดา  ศรีชัยยะ  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นางทองอ้อน  สหกูล  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
3. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
4. นางสาวสุวรรณา  บุญคง  ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประกอบด้วย 
1. นายปราโมทย์  จั่นจีน  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
2. นางกุสุมา  กลิ่นน้อย  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
3. นางสัมพันธ์  ปานชัย  ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
4. นางสาวธัญลักษณ์  มิ่งกลิ่น  ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนบ้านสนามบนิฯ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ด าเนินการงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  ให้บังเกิด   
ประโยชนส์ุงสุด ตามเป้าหมายและวัตุประสงค์ของงานท่ีรับผิดชอบ  
  ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันท่ี 21  มีนาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 
            (นายนุสนธิ์  สวนใต้) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสนามบนิ(ประชาศึกษา) 
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