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คำนำ 
 

 “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2562” ฉบับนี้  จัดทำขึ้น เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนา                  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2562” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 2  ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่นำเสนอวิธีการ
พัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ทั้งคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็น
ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุน
ของหน่วยงาน องคก์รต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3รวม   
39 คน ครูผู้สอน   1  คน ครูผู้ดูแลเด็ก.1.คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆมีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 จุดเด่น 
          1) .นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคม กล้าแสดงอก  
          2)  ด้านอารมณ์และจิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข  
          3)  มีวินัยในตนเอง 
          4)  เด็กมีวินัยในการรักษาความสะอาด 
          5)  ข้อมูลสารสนเทศครบสมบูรณ์ทุกรายบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนา  

1)  ด้านร่างกาย เน้นการออกกำลังกาย 
2)   ด้านสติปัญญา จัดให้เรียนรู้เหมาะสมกับวัย 
3)   ด้านงบประมาณในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
4)   วิธีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21และThailand 4.0 (สนามเด็กเล่น

เฉพาะเด็กอนุบาล) 
          3)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ  
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

4)  แผนงาน/โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      5)  แผนงาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

            โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับ  
ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน   202  คน  ครูผู้สอน   12 คน จัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้    
           1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ   ดีเลิศ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดีเลิศ 

 
 3.1 จุดเด่น 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบ3ปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า2ปีที่ผ่านมา 

3) การนำโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ไปดำเนินการ ได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 

4) การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และรับโอกาสในการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นทุก
ระดับ 
          5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
          6) ครสูอนตามความรู้ความสามารถ วิชาเอกและความถนัด 
          7) ครูผู้สอนมีอิสระทางวิชาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตามแนว 
Active Learning การออกแบบแผนการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการวัดผลประเมินผลที่สูงกว่าระดับสถานศึกษา 
          8) มีการบูรณาการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมตามโอกาส
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) บริหารจัดให้มีครูให้ครบชั้น 
2) การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยครูจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆ 
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3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ผลการสอบระดับเขตพ้ืนที่และผลการสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
          4) การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการบรรลุตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

5) สถานศึกษาควรวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตรให้
รัดกุม มีประสิทธิภาพไม่รบกวนเวลาเรียน 

 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 

1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
3) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
4) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
5) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
7) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ล้อมโรงเรียนด้วยวินัย พาเด็กไทยพัฒนา 
9) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
10) แผนงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
11) แผนงาน/โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
12) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
13) แผนงาน/โครงการนิเทศภายใน 
14) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 
15) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
16) แผนงาน/ โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
17) แผนงาน/โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
18) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
19) แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21และThailand 4.0 
20) แผนงาน/โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
21) แผนงาน/โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
22) แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพภายใน 
23) แผนงาน/โครงการควบคุมภายใน 
24) แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ 
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25) โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 
26) โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน 
27) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับชุมชน 
28) แผนงาน/โครงการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
29) แผนงาน/โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
30) แผนงาน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน(ไทย) บ้านทุ่งสมอ   (อังกฤษ)   BanTungsamo  
รหัสโรงเรียน(10 หลัก)  1067380569  (Smis8หลัก)  67020172  (Obec6หลัก)  380569            
ที่ตั้ง  93  หมู่  1  ตำบล  ทุ่งสมอ  อำเภอ  เขาค้อ  จังหวัด  เพชรบูรณ์   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    
โทรศัพท ์ 056705910  โทรสาร  056705910  e-mail: tungsamoschool@gmail.com 
website  www.toongsamor.nkhtb.com วัน-เดือน-ปี ที่กอ่ตั้ง  พ.ศ.2480    
เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 2  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2  :  45  กิโลเมตร 
 

ปรัชญาการศึกษา 
ปัญญาโลกัสมิ   ปัชโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนานักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  
นำความรู้  เชิดชูความเป็นไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยี  ตามวิถีความพอเพียง 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
ของพระพุทธศาสนา 

3. ส่งเสริมด้านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มุ่งเน้นการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
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เอกลกัษณ์  
ความเป็นไทย   

 

อัตลักษณ์ 
มารยาทงาม  มีน้ำใจ 

 
1.2 จำนวนบุคลากร 
 
     1) ตำแหน่งบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากร 
เพศ วุฒิทางการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกวา่  
ป.ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 1 - - 1 - 

2. ข้าราชการครู 7 6 13 - 7 6 - 

3. พนักงานราชการ - - - - - - - 
4. ครูอัตราจ้างชาวไทย - - - - - - - 

5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - - - - - 
6. ลูกจ้างประจำ - - - - - - - 

7. ลูกจา้งชั่วคราว - 2 2 - 2 - - 

รวม 8 8 16 - 9 7 - 
คิดเป็นร้อยละ 50 50 100 - 56.25 43.75 - 

 
    2) ข้อมูลผู้บริหาร  
      2.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายชัชวาล  บุตรอามาตย ์ โทรศพัท์ 089-5627447         
e-mail: chadchawanbut@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิตสาขา บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี 2 เดือน     

 2.2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ..........-........ คน 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 237 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อหอ้ง 

อ.1 - - - - - 

อ.2 1 13 9 22 22 

อ.3  1 8 9 17 17 

รวม 2 21 18 39  

ป.1 1 8 9 17 17 

ป.2 1 18 6 24 24 

ป.3 1 5 12 17 17 

ป.4 1 15 12 27 27 

ป.5 1 17 8 25 25 

ป.6 1 13 11 24 24 

รวม 6 76 58 134  

ม.1 1 6 12 18 18 

ม.2 1 10 9 19 19 

ม.3 1 17 10 27 27 

ม.4 - - - - - 

ม.5 - - - - - 

ม.6 - - - - - 

รวม 3 33 31 64  

รวมทั้งส้ิน 11 130 107 237  
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำแนกตามรายวิชา  ดังนี้ 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับ 

ระดบัเขตพ้ืนที่ สังกัดและระดับประเทศ 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
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1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม  
35 คน ครูผู้สอน   2 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก-คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่1   คุณภาพเด็ก 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ดีเลิศ 

 จุดเด่น 
           1)  ความปลอดภัย 
         2)  สังคมน่าอยู่ 
           3)   ยิ้มแย้มแจ่มใส  กายใจแข็งแรง    
จุดที่ควรพัฒนา  
           1)  อาคารสถานที่ 
         2)  สนามเดก็เล่น 
           3)  พัฒนาบุคลากร   ฯลฯ 
แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
       1)  แผนงาน/โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
      2)  แผนงาน/โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ(ขยะน่ามอง) 
           3)  แผนงาน/โครงการ เปิดบ้านวิชาการ   
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ปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มี
นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  157 คน  และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  79 คน  ครูผู้สอน 14  คน จัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้    
           1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาระดับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
3.1 จุดเด่น 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทยีบ3ปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า2ปีที่ผ่านมา 

3) การนำโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ไปดำเนินการ ได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 

4) การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และรับโอกาสในการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นทุก
ระดับ 
          5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
          6) ครูสอนตามความรู้ความสามารถ วิชาเอกและความถนัดและมคีรคูรบชั้นตามเกณฑ์  
          7) ครูผู้สอนมอิีสระทางวิชาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตามแนว 
Active Learning การออกแบบแผนการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการวัดผลประเมินผลที่สูงกว่าระดับสถานศึกษา 
          8) มีการบูรณาการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมตามโอกาส
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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2) การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติให้สูงขึ้น ไม่

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างจริงจัง 
          4) การบูรณาการกจิกรรมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการบรรลุตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
อย่างจริงจัง 

5) สถานศึกษาควรวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตรให้
รัดกุม มีประสิทธิภาพไม่รบกวนเวลาเรียนมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุของการไม่
สนใจเรียนของนักเรียนได้ 

6) ควรใช้กระบวนการนิเทศภายในและการออกแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนมีพัฒนาการในการสอนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
3) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
4) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
5) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
7) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
9) แผนงาน/โครงการนิเทศภายใน 
10) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
11) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
12) แผนงาน/ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย                               
O มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกาย
หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการ
อยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
สุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้
เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ โรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้ว ยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่ง
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทน
บุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันวิสาบูชา วันมาฆบูชา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ 
ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการ
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สอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้
แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครู
และเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือ ให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1)  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
         2)  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
         3)  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) .นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคม กล้าแสดงออก  
          2)  ด้านอารมณแ์ละจิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข  
          3)  รักสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1)  ด้านการทำกิจกรรมกลางแจ้งและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
2)   ด้านสติปัญญา จัดให้เรียนรู้เหมาะสมกับวัย 
3) การพัฒนาวินัยเรื่อง ตรงต่อเวลา  เคารพกฏระเบียบ การควบคุมตนเอง ทำงานเป็นขั้น

เป็นตอน เคารพผู้อ่ืน 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1)  แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2)  แผนงาน/โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

      3)  แผนงาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
           4)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 5)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

6) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
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7) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ล้อมโรงเรียนด้วยวินัย พาเด็กไทยพัฒนา 
9) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
10) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 

O มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา 
          การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ      
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  
สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่อง
นอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  
ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่น
สนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาด
ร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
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พัฒนาการเด็กเปน็รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
           1)  แผนปฏิบัติการประจำปี 

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2)  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
3)  สมุดบันทึกการประชุมฯลฯ 
4)  ภาพการปฏิบัติงาน 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) .เด็กมีวินัยในการรักษาความสะอาด และจดัเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) พ้ืนที่ในการเล่นที่ปลอดภัย  
2) บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 
 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21และThailand 4.0 

(อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นเฉพาะเด็กอนุบาล) 
3) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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4) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
5) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21(แหล่งเรียนรู้) 
6) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
7) แผนงาน/โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ล้อมโรงเรียนด้วยวินัย พาเด็กไทยพัฒนา 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
9) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
10) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
11) แผนงาน/โครงการนิเทศภายใน 
12) แผนงาน/โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
13) โครงการประกันคุณภาพภายใน 

O มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นสำคัญ  
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
   2.1 วิธีการพัฒนา 
         จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียน
ผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆด้ านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
ความรับผิดชอบด้านสังคมเด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร
และมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
การเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่
ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อ
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กันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตร
ประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1)  แบบปพ. 
         2)  แบบ อบ.2/2  แบบ อบ.2/3 
         3)  บัตรสุขภาพ 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน  
3.1 จุดเด่น 
          1) .ข้อมูลสารสนเทศครบสมบูรณ์ทุกรายบุคคล 
3.2 จุดที่ควรพฒันา  

1) .วิธีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
3) แผนงาน/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
4) แผนงาน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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O บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม  
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา  

          -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และสติปัญญา  นักเรียนมีวินัย  กล้าแสดงออก  
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์  จัดเครื่องเล่นสนามที่
ส่งเสริมพัฒนาการ   
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1)  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
         2)  แผนงาน/โครงงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
         3)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
         4)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
         5)  แผนงาน/โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
         6)  แบบปพ.  แบบ อบ.2/2  แบบ อบ.2/3และบัตรสุขภาพ 
         7)  แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) .นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคม กล้าแสดงอก  
          2)  ด้านอารมณ์และจิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข  
          3)  มีวินัยในตนเอง 
          4)  เด็กมีวินัยในการรักษาความสะอาด 
          5)  ข้อมูลสารสนเทศครบสมบูรณ์ทุกรายบุคคล 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1)  ด้านร่างกาย เน้นการออกกำลังกาย 
2)   ด้านสติปัญญา จัดให้เรียนรู้เหมาะสมกับวัย 
3)   ด้านงบประมาณในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
4)   วิธีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

3) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21และThailand 4.0 (สนามเด็กเล่น

เฉพาะเด็กอนุบาล) 
          3)  แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ   
 4)  แผนงาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที2่1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

5)  แผนงาน/โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      6)  แผนงาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

7) แผนงาน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
O มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

2.1 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยประกาศใช้ 

และกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจัดทำโครงการ และดำเนินการพัฒนาตามโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายต่าง ๆของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ครู
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข  
              ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุง่สมอ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

สำหรับด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1)  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
         2)  ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         3)  ข้อมูลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
         4)  ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้  RT ป.1 และการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับเขตพ้ืนที่ 
ป.1-6 
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         4)  สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปกิจกรรมเชิง
ประจักษ์ 

5)  เอกสารรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  และอ่ืนๆ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.04 เมือ่
เปรียบเทียบ สามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คือ ภาษาไทย  คณิศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาแล ะพลศึกษา และการงานอาชีพ  นอกนั้นต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.61 เมื่อเปรียบเทียบสามปี
การศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.28 เมื่อเปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าสองปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.83
เมื่อเปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  ในกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.09 เมื่อเปรียบเทียบสามปี
การศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.87 เมื่อเปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.94 เมื่อ
เปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.82 เมื่อเปรียบเทียบสามปี
การศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมาในกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.59 เมื่อเปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ำกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2562 

 
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ชั้น

มัธยมศกึษาปีที ่1-3  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.64 เมื่อเปรียบเทียบ 
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สามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และ การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา
คือ ภาษาอังกฤษ 

 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.34 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
69.27กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.06 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.72 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีค่าแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 78.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.36 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กล่าวมา เมื่อเปรียบเทียบสามปีการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสอง
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา   

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีค่าแนนเฉลี่ยเท่ากับ 69.19 เมื่อเปรียบเทียบสามปี
การศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม 

 
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.34 
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เมื่อเปรียบเทียบ สามปีการศึกษา พบว่า 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  และในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าสองปีการศึกษาท่ีผ่านมา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสองปีที่ผ่านมา 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

จากกราฟ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
58.42ในระดับ ดี  ร้อยละ 36.63 ในระดับผ่าน ร้อยละ2.97 และไม่ผ่าน ร้อยละ 1.98 

 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป  เท่ากับ  95.05  และร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน 
เท่ากับ 98.02 
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ข้อมูลทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 

 
             จากกราฟ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ดี
เยี่ยม ร้อยละ 60.89 ในระดับ ดี  ร้อยละ 27.72 ในระดับพอใช้/ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ9.41 และปรับปรุง 
ร้อยละ 1.98 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดีขึ้นไป  เท่ากับ  88.61  และร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน เท่ากับ 98.02 
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ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารด้านการอ่าน(RT) ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา2562 
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ข้อมูลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนกตามมาตรฐานระดับคุณภาพ 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จำแนกตามมาตราฐานระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียนคำ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-3 จำแนกตามมาตรฐานระดับคุณภาพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 137 0 2 2 7 8 24 39 55 118 86.13
คณิตศาสตร์ 137 1 9 8 18 22 25 17 37 79 57.66
วิทยาศาสตร์ 137 1 8 16 15 20 27 18 32 77 56.20
สงัคมศึกษาฯ 137 0 3 1 2 11 9 33 78 120 87.59
ประวติัศาสตร์ 137 1 3 2 6 12 25 41 47 113 82.48
พระพุทธศาสนา 44 0 0 0 1 1 5 7 30 42 95.45
สุขศึกษาและพลศึกษา 137 0 1 0 4 7 13 40 72 125 91.24
ศิลปะ 137 1 0 3 3 6 9 39 75 123 89.78
การงานอาชีพฯ 137 1 0 3 6 12 21 33 61 115 83.94
ภาษาต่างประเทศ 137 1 6 5 21 53 33 14 4 51 37.23
รายวิชาเพ่ิมเติม......

หน้าท่ีพลเมือง 137 1 1 1 2 5 18 44 65 127 92.70
78.22

จ านวน 

นร.ท่ีได้

ระดบั 3 

ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ี

ไดร้ะดบั 3 ข้ึน

ไป
จ านวนท่ี

เขา้สอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

รวมชั้นประถมศึกษาปีท่ี1-6

รวมเฉลีย่

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  

 จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับ3และร้อยละนักเรียนทีไ่ด้ระดับ3ขึน้ไปช้ันประถมศึกษาปีที1่-6 ปีการศึกษา  2562

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ 
เขียนประโยคชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1และการเขียนเรื่องชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6  

จำแนกตามมาตรฐานระดับคุณภาพ 

 
  ข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ เกรดระดับ 3  ขึ้นไป  ป.1-ป.6และม.1-3 ปีการศึกษา 2562 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 2 62 0 2 0 0 1 11 19 29 59 95.16

คณิตศาสตร์ 2 62 0 0 0 2 7 29 15 9 53 85.48

วิทยาศาสตร์ 2 62 0 2 8 9 10 13 6 14 33 53.23

เทคโนโลยี

(วิทยาการค านวณ)

36 0 0 2 9 4 9 1 11 21 58.33

สงัคมศึกษาฯ 62 0 2 0 3 9 6 17 25 48 77.42

ประวติั 62 0 2 0 2 8 8 16 26 50 80.65
พระพุทธศาสนา 17 0 0 0 1 0 3 3 10 16 94.12
สุขศึกษาและพลศึกษา 62 0 0 0 3 5 5 12 37 54 87.10

ศิลปะ 62 0 0 1 2 1 18 16 24 58 93.55

การงานอาชีพฯ 62 0 0 0 2 8 13 11 28 52 83.87

ภาษาต่างประเทศ 62 0 2 1 8 15 22 5 9 36 58.06

รายวิชาเพ่ิมเติม......

เสริมทกัษะคณิต 62 0 0 0 2 0 11 34 15 60 96.77

อาเซียนศึกษา 62 0 0 1 4 7 8 16 26 50 80.65

หน้าท่ีพลเมือง 62 0 0 0 2 8 22 11 19 52 83.87

คอมพิวเตอร์ 62 0 0 0 2 5 20 16 19 55 88.71

ดนตรีไทย2 17 0 0 0 0 0 0 3 14 17 100.00

งานช่างอาชีพ 46 1 0 0 3 6 10 9 17 36 78.26
87.20

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่1-3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 

นร.ท่ีได้

ระดบั 3 

ข้ึนไป

 จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ3และร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ3ขึน้ไปช้ันมธัยมศึกษาม.1-3ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2562

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดบั 3 

ข้ึนไป

จ านวนท่ี

เขา้สอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

รวมเฉลีย่

 

 
จากตารางร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ระดับป.1-6 เท่ากับร้อยละ

78.22และระดับม.1-3 เท่ากับร้อยละ 87.20   ภาพรวมของโรงเรียน ร้อยละ  82.71 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน  
3.1 จุดเด่น 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบ3ปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า2ปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2) พัฒนากิจกรรมตามโครงการให้ต่อเนื่อง ทีส่่งผลการพัฒนาโดยตรงกับผู้เรียน 

          3) พัฒนาวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงเวลา เคารพกฏระเบียบ  ควบคุมตนเอง ทำงาน
เป็นขั้นเป็นตอน  เคารพผู้อ่ืน 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

11) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
12) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
13) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 

           4)  แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
           5)  แผนงาน/โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 

14) แผนงาน/โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ล้อมโรงเรียนด้วยวินัย พาเด็กไทยพัฒนา 
15) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
16) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
17) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 
18) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 
19) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
20) แผนงาน/ โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน 
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O มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
    2.1 วธิีการพัฒนา 
            โรงเรียนบ้านทุง่สมอ การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดย
ใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา และกำหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน  โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โดยดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาให้
สอดคล้องตามค่าเป้าหมายความสำเร็จ  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่กำหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและผู้เรียน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC  มาใช้ในการพัฒนางานการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน           

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ
ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งปรากฎดังเอกสารหลักฐานดังนี้ 

2) แผนปฏิบัติการประจำปี 
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) แผนพัฒนาคุณภาพประจำตำบล 
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2)  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
3)  สมุดบันทึกการประชุมฯลฯ 
4)  ภาพการปฏิบัติงาน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) การนำโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ไปดำเนินการ ได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
          2) การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และรับโอกาสในการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นทุก
ระดับ 
          3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติให้สูงขึ้น ไม่

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างจริงจัง 
          3) การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการบรรลุตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
อย่างจริงจัง 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
3) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
4) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
5) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
7) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 
8) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
9) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
10) แผนงาน/ โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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O มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
    2.1 วิธีการพัฒนา 
            โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมกีารประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)  ปรับโครงสร้าง
หลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและกจิกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้    ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และดูแลผู้เรียน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครู
มีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรยีน  ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 
     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1)  หลักสูตรสถานศึกษา 
         2)  โครงสร้างรายวิชา ตารางสอน 
         3)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
         4)  งานวิจัยในชั้นเรียน 
         5)  แบบบันทึกการวัดและประเมินผล (แบบปพ.5, 6, 8) 
         6)  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         7) โครงงานของผู้เรียน/ผลงานนักเรียน 
 8)  สรุปโครงการ/กิจกรรม 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) ครูสอนตามความรู้ความสามารถ วิชาเอกและความถนัด  
          2) ครูผู้สอนมีอิสระทางวิชาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตามแนว 
Active Learning การออกแบบแผนการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการวัดผลประเมินผลที่สูงกว่าระดับสถานศึกษา 
          3) มีการบูรณาการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมตามโอกาส
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
           1)  ครูไม่ครบชั้น บริหารจัดการให้มีครูเพียงพอ 

1) สถานศึกษาควรวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตรให้
รัดกุม มีประสิทธิภาพไม่รบกวนเวลาเรียนมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุของการไม่
สนใจเรียนของนักเรียนได้ 

2) ควรใช้กระบวนการนิเทศภายในและการออกแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนมีพัฒนาการในการสอนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
3.3 แผนการพฒันาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

1) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
3) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
4) แผนงาน/โครงการนิเทศภายใน 
5) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
6) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
7) แผนงาน/ โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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O บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยรวม  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา   

           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับ ดเีลิศ ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออก
เขียนได้ ร้อยละ 95.33 มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
(NTและ O-NET)  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในทุกวิชาและทุกระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกชั้นจัดทำ
โครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนกระเป๋าผ้าดิบ Design ลดภาวะโลกร้อน เป็น
ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียนจากโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีการสอน
งานอาชีพให้นักเรียน ทำให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยง
การติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง สร้างสัมพันธภาพความสัมพันธ์
อันดีของผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ครูร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดูแลนักเรียนร่วมกัน ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับ
การพัฒนาตนเอง จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำความรู้มา
จัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจาก
ชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
          1)  หลักสูตรสถานศึกษา 
          2)  โครงสร้างรายวิชา ตารางสอน 
          3)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
          4)  งานวิจัยในชั้นเรียน 
          5)  แบบบันทึกการวัดและประเมินผล (แบบ ปพ.5, 6, 8) 
          6)  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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          7)  โครงงานของผู้เรียน/ผลงานนักเรียน 
 8)  สรุปโครงการ/กิจกรรม 
 9)  แผนปฏิบัติการประจำปี/แผนงบประมาณ 
 10)  ภาพถ่าย   
 11)  ป้ายนิเทศ 
 12)  บันทักการประชุม 
 13)  วารสารสารสัมพันธ์ชุมชน 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบ3ปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า2ปีที่ผ่านมา 

3) การนำโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ไปดำเนินการ ได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 

4) การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และรับโอกาสในการพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นทุก
ระดับ 
          5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
          6) ครสูอนตามความรู้ความสามารถ วิชาเอกและความถนัด 
          7) ครูผู้สอนมีอิสระทางวิชาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตามแนว 
Active Learning การออกแบบแผนการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการวัดผลประเมินผลที่สูงกว่าระดับสถานศึกษา 
          8) มีการบูรณาการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมตามโอกาส
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) บริหารจัดให้มีครูให้ครบชั้น 
2) การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยครูจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆ 
3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติให้สูงขึ้น ไม่

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
          4) การบูรณาการกจิกรรมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการบรรลุตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

5) สถานศึกษาควรวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตรให้
รัดกุม มปีระสิทธิภาพไม่รบกวนเวลาเรียน 
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6) ใช้กระบวนการนิเทศภายในและการออกแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนมีพัฒนาการในการสอนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
 
3.4 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

14) แผนงาน/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
15) แผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
16) แผนงาน/โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
17) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
18) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
19) แผนงาน/โครงการวันสำคัญ 
20) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สตวรรษที่ 21 
21) แผนงาน/โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ล้อมโรงเรียนด้วยวินัย พาเด็กไทยพัฒนา 
22) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
23) แผนงาน/โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
24) แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
25) แผนงาน/โครงการนิเทศภายใน 
26) แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 
27) แผนงาน/ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
28) แผนงาน/ โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
29) แผนงาน/โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
30) แผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
31) แผนงาน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
32) แผนงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
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ประกาศ โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.................................................. 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยใน อนาคต ประกอบกบัมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียน 
บ้านทุ่งสมอ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 17  พฤษภาคม  2561  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ 
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ในการประชุม ครั้งที ่๒/256๒ 
เมือ่วันที่ ๑ เมษายน 256๒   โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  

                                 ประกาศ ณ วันที่ 1๖  พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 
 
 
 
 

    (นายชัชวาล   บุตรอามาตย์)  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
 ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๖ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 8  ประการ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีวินัย  ใส่ใจรับผิดชอบ ประกอบกิจ จิตสาธราณะ 

 2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาและพ้ืนบ้านและแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสม 
 

 2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.4สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
โรงเรียน คุณภาพประจำตำบล /สถานศึกษาพอเพียง/โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาเรียนรวม/โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนปลอดขยะ 

 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
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กลุ่มเป้าหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียน  เรือ่ง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562 
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ประกาศ โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ 

เร่ือง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัยและระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
.................................................. 

โดยทีม่ีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยใน อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอ่นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เมือ่วันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เรื่องการกำหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดา
เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ 
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ในการประชุม ครั้งที ่๒/256๒ 
เมื่อวันที่ 1  เมษายน 256๒   โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ จึงประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

                                 ประกาศ ณ วันที่ 1๖  พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 
 
 
 

    ( นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ )  
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
เป้าหมาย 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
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ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.1 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
1.2 เด็กร้อยละ 80  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 เด็กร้อยละ 80  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำ มีวินัย และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
1.4 เด็กร้อยละ 80  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดี 
2. จัดครูใหเ้หมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน เพียงพอทุกชั้นเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  
ระดับดี 
4. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ระดับดี 
5. อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนา
ครู ระดับดีเลิศ 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับด ี
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.ครูร้อยละ 90  ทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ในระดับดี ขึ้นไป 
2.ครูร้อยละ 90 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
ระดับดขีึ้นไป 
3.ครูร้อยละ 90  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ระดับดีขึน้ไป 
4.ครูร้อยละ 90  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ระดับดีขึ้นไป 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
เป้าหมาย 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน ดี 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

ดี 
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ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1).ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดบัดี ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับด ีขึ้นไป  ข้อมูลจากSAR 61 (72.49) 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตร่ะดับ 3.0 ขึ้นไป
ข้อมูลจากSAR 61  (67.345) 
6. ผลการทดสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET ) พัฒนาขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
7. ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดี ขึ้นไป 
2 )คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดในระดบัดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป  ข้อมูลจากSAR 
61 (91.27) 
3. ผู้เรียนทุกคน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป 
5. ผู้เรียนร้อยละ 95  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดบัดีขึ้นไป 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. มี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดบัดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
3. ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับ ดีเลิศ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพระดับดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดบัดเีลิศ 
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดบัดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิตัิจริง และ สามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับดี ขึ้นไป 
2.ครูร้อยละ 90  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรูร้ะดับดี ขึน้ไป 

3.ครูทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ ขึน้ไป 
4.ครูร้อยละ 90  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป 
5.ครูทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการ เรียนรู้ 
ระดับดีขึน้ไป 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



59 
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
ที่  25  / ๒๕๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 ระบุให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการ
ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

 

๑. นายชัชวาล  บุตรอามาตย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นทุ่งสมอ ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิชัย  ทองจา     ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                      กรรมการ 
3. นายสิริกานต์  มีไทย     ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
4. นางมรกต  บูรณศาสตร์      ตำแหน่ง  ครโูรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
5. นายเตชินท์  นันตา     ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์   ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ           กรรมการ 
7. นางรัชดาพร  แสนประสิทธิ์ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
8. นายประชัน  จีกัน    ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
9. นายบุญชู  แก้วอินทร์     ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ           กรรมการ 
10. นางวงเดือน  โตสังข์       ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
11.น.ส.กฤษณา  มูลคำ        ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
12.นายสุพัฒนพงศ์  พันธุ์สุภะตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
13.นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู    ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
14.นางสุนิภา  พงศธร    ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
15. นายอศัวิน  ชุมภา         ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
18.  นายสุเทพ  อวยพรชัยสกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
19.  นายไวพจน์  แขมนก        ตำแหน่ง  กรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
20.  นางกำไล  มีไทย       ตำแหนง่  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กรรมการ/เลขานุการ 
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ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        
ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
                                                                                    

                                    สั่ง  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 
 
 

 
                                        ลงชื่อ ............................................... 

(นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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    ประกาศโรงเรียนบ้านทุง่สมอ 

ที่   26   / ๒๕๖2 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕62  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. นายชัชวาล  บุตรอามาตย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ประธานกรรมการ 
2.  นายสุเทพ  อวยพรชัยสกุล  ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
3. นายไวพจน์  แขมนก      ตำแหน่ง  กรรมการสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน     กรรมการ 
4. นายสิริกานต์  มีไทย           ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุง่สมอ                กรรมการ 
5. นายบุญชู  แก้วอินทร์      ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
6. นางสุนิภา  พงศธร             ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
7. นางมรกต  บูรณศาสตร์       ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
8. นายประชัน  จีกัน             ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
9.  นางกำไล  มีไทย      ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ        กรรมการ/เลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถปุระสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 

                                          ลงชื่อ ............................................... 
(นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

 
3. การประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม ดีเลิศ 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ดีเลิศ 

 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………ประธานคณะกรรมการ 
                                        (นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 
 

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ........................................กรรมการ 
                (นายสมใจ    สิว่ไธสง)              (นายสกุลศักดิ์  ตุลยธรวงศ)์ 
         ผู้เชี่ยวชาญต่างศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ 

 
 

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ........................................กรรมการ/
เลขานุการ 

               (นายสิริกานต์    มีไทย)              (นางกำไล  มีไทย) 
               ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ   ครผูู้รับผิดชอบงานประกันฯโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………….. 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
สำคัญข้อหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีโรงเรียนบ้านุท่งสมอ จึง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประเมินและ
การประกนัคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 

๑. นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายสมใจ  สิ่วไธสง ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๓. นายสกุลศักดิ์  ตุลยธรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๔. นายสิริกานต์  มีไทย  ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๕. นางกำไล  มีไทย    ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ 

ประกาศ ณ  วันที่   3  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒ 
 
 
 
 

........................................................ 
(นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะทำงานจดัทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ปีการศึกษา 2562 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

ที่  30  / ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา(SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

โรงเรียน บ้านทุ่งสมอ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสรุปการทำงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ให้ข้อมูล และดำเนินการจัดทำรายงานผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 

 

๑. นายชัชวาล  บุตรอามาตย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิชัย  ทองจา    ตำแหน่ง  ครคูศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
๓. นางมรกต  บูรณศาสตร์     ตำแหน่ง  ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุง่สมอ               กรรมการ 
๔. นายสิริกานต์  มีไทย         ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ               กรรมการ 
๕. นางสุนิภา  พงศธร    ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
๖. นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู    ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
๗. นายบุญชู  แก้วอินทร์       ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
๘. นายประชัน  จีกัน    ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
9. นางวงเดือน  โตสังข์         ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
10.น.ส.กฤษณา  มูลคำ        ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
11.นายสุพัฒนพงศ์  พันธุ์สุภะตำแหน่ง ครูคศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ      กรรมการ 
1๓.นายอัศวิน  ชุมภา           ตำแหน่ง ครคูศ.1โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                กรรมการ 
1๔. นายเอกภพ  ชูประสิทธิ์   ตำแหน่ง ครผูู้ช่วยโรงเรียนบา้นทุง่สมอ      กรรมการ 
1๕.น.ส.ศิรประภาตุลยธรวงศ์ ตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ       กรรมการ 
๑๖.  นางกำไล  มีไทย    ตำแหน่ง ครคูศ.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  กรรมการ/เลขานุการ 

๑๗.  น.ส.รัตนา คำตุ้ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3  
                                                                                    

                                    สั่ง  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 
 

                                                ลงชื่อ  
       (นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
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บันทึกการนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พิจารณาให้ความเห็นขอบเพื่อรับรองผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 
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บนัทึกการให้ความเหน็ชอบ 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๒โรงเรยีนบา้นทุ่งสมอ ส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ส านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  จดัท าขึน้จากการปฏบิตังิานตามภารกจิการจดัการศกึษา ตามกรอบโครงสรา้งการ
บรหิารสถานศกึษา การก าหนดกลยุทธ ์การจดัท าโครงการและกจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบั 
วสิยัทศัน์โรงเรยีน และนโยบายการจดัการศกึษาของรฐั 
 การจดัท ารายงานไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษา
ปฐมวยัจ านวน  ๓  มาตรฐาน   ตวับ่งชี้ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน ๑๔ มาตรฐาน 
ครอบคลุมทัง้ ๕ ดา้น โดยองิขอ้มลูจากการปฏบิตังิาน ตามกลยุทธข์องส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษา ขัน้พืน้ฐาน ๕ กลยุทธ ์กจิกรรมทีส่นองต่อกลยุทธต์ามโครงการทีก่ าหนดซึง่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน ๒๙โครงการและกจิกรรม
นอกเหนืออื่น ๆ ตามโอกาส  ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากคณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นทุ่งสมอ ผูป้กครอง นกัเรยีน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ทุกภาคสว่น ดงัปรากฏในรายละเอยีดขา้งตน้ทัง้ ๔ ตอน  

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นทุ่งสมอจงึใหค้วามเหน็ชอบ
เอกสารรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาปีการศกึษา ๒๕๖๒ โรงเรยีนบา้นทุ่งสมอ 
เล่มนี้ 
 

 
 

 (ลงชื่อ)     
          (นายสุเทพ  อวยพรชยัสกุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาชัน้พืน้ฐาน 

      โรงเรยีนบา้นทุ่งสมอ 
 

 
 
 
(ลงชื่อ)     

                (นายชชัวาล  บุตรอามาตย)์ 
       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นทุ่งสมอ 
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