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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน บ้านปากคลองร่วม ที่อยู่ 28 หมู่ท่ี 6 ต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑   โทรศัพท์  ๐81-8333110 โทรสาร  - 
Website www.pkr.in.th  เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาลปีท่ี ๑   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายสมพร  บนขุนทด  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  1 ก.ค. 2550 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  10  ปี  10  เดือน 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต้ังอยู่     
หมู่ท่ี  6  ต าบลวังตะคร้อ  อ าเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อท่ี 25 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา 
อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านด่านลานหอย 14 กิโลเมตร เริ่มจัดต้ังขึ้น โดยประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราวขึ้น  1  หลัง  ยกพื้นมุงสังกะสี ตีฝา 3 ด้าน กว้าง  4  วา  ยาว  6  วา  ได้ขออนุญาต เปิดสอนคร้ัง
แรก เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  2516 เปิดท าการสอน ต้ังแต่ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4  มีครู  1  
คน คือ นายสมใจ  บุญเม่น  มีนักเรียน  53  คน โดยแยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ   

- ปีงบประมาณ 2516 ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ.จ านวน 1หลังขนาด 2ห้องเรียน 
และ ได้ครูเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน 

- ปี งบประมาณ  2518  ได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ ป.1 ข    จ านวน 1  หลัง  ขนาด 2 
ห้องเรียน 

- ปี  การศึกษา  2520 ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1- 6 
- ปี งบประมาณ  2521 ได้รับจัดสรรส้วม แบบ สปช. 601  จ านวน 1  หลัง ขนาด 3  ท่ีนั่ง 
- ปี งบประมาณ 2526 ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช. 104 จ านวน 1 หลัง ขนาด 3 

ห้องเรียนและอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201  จ านวน 1 หลัง 
- ปี งบประมาณ  2532 ได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ านวน 1 หลัง ขนาด 

6 ห้องเรียน 
- ปี การศึกษา  2537 ได้เปิดขยายการศึกษาเต็มรูปแบบ ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 จนถึง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 572  คน  ครู  28  คน 
- ปี งบประมาณ  2539  ได้อาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จ านวนจ านวน 1 หลัง ขนาด  4  

ห้องเรียน 
- ปี การศึกษา  2540  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าในการวัดผลประเมินผล 
- ปีงบประมาณ 2540  ต่อเติมอาคาร สปช.104/26  เพื่อท าห้องสมุด  จ านวน 1  ห้อง 
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- ปีการศึกษา 2549 มีครูทั้งหมด 24 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียน 475 คน 
- ปีการศึกษา 2550 มีครูทั้งหมด 24 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียน 467 คน 

ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จ านวน 1 คน 
- ปีการศึกษา  2551  มีครูทั้งหมด 23 คน นักการภารโรง 1 คน มีจ านวนนักเรียน 475 คน

ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จ านวน 1 คน เข้าโครงการเกษียณอายุ
(เออร์ล่ี) จ านวน 1 คน และเมื่อวันท่ี  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551 ผู้อ านวยการโรงเรียน นาย
ภาณุพงศ์  ธนูสาร ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ปัจจุบันมีนาย
สมพร  บนขุนทด ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 

- ปีการศึกษา 2552 มีครูท้ังหมด 21 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน           
ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 2 จ านวน 1 คน มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 465 คน เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2552 ได้บรรจุครูผู้ช่วย จ านวน 2 คน คือ นางสาวพยุง กระต่ายทอง และนายเทิดชัย    นิล
นนท์ เมื่อวันท่ี  มกราคม 2553 บรรจุครูผู้ช่วย จ านวน 1 คน คือ นางสาวอุดมลักษณ์  บุญมี   

- ปีการศึกษา 2553 มีข้าราชการครูท้ังหมด  24 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน 
ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 2 จ านวน 1 คน มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 501 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 
288 คน นักเรียนหญิง 213 คน เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 มีข้าราชการครูได้รับค าส่ัง
แต่งต้ัง(ย้าย)  ไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) จ านวน 1 ราย 
คือ นายขวัญเมือง มั่นคง เมื่อวันท่ี 10  กันยายน 2553 มีข้าราชการครูได้รับค าส่ังแต่งต้ัง
(ย้าย) จ านวน 4 ราย คือ นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล ย้ายไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเมืองเก่า 
“ศรีอินทราทิตย์” นายสุธี ชิดเช้ือ และนางนุจรินทร์ เรืองเดช ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียน
บ้านด่านลานหอยวิทยา และนางสาวเสาวลักษณ์ โอภาสย้ายไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนบ้าน
ใหม่เจริญผล เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2553 ได้ บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครู จ านวน 2 ราย คือ 
นายกิตติ ต่อมหล้า และนายธนวัฒน์ พุดจาด และเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2553 นางสาว
ศตวรรณ  หอมใส พนักงานราชการได้ลาออก เนื่องจากได้รับค าส่ังบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 ได้ บรรจุและแต่งต้ัง
ข้าราชการครู จ านวน 1 ราย คือ นางศวิตตา พัวพัน และบรรจุพนักงานราชการ จ านวน 1 
ราย คือ นางสวิตตา พุ่มไม้ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 บรรจุพนักงานราชการ จ านวน 1 
ราย คือ นางสาวพิราพร   เครือยิ้ม วันท่ี 1 มกราคม 2554 ได้บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครู 
จ านวน 1 รายคือ นายอ านาจ ฟองเพ็ชร วันท่ี 28 มกราคม 2554 2553 มีข้าราชการครู
ได้รับค าส่ังแต่งต้ัง(ย้าย)  ไปด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) จ านวน 1 ราย คือ 
นางสาวอารี แสงเงิน วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครูธุรการ  ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการครู เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2554ได้ บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครู จ านวน 1 
รายคือ นางสาวทิพย์เกสร เจริญศิลป์ และเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2554 ได้อัตราจ้างครูธุรการ
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จ านวน 1 ราย คือ นางสาวปกิตตา  คนเพียร เมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2554 ได้รับย้ายข้าราชการครู จ านวน 1 ราย คือ  นางนพมาศ  วงษ์เมือง และเมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม 2554 นายบุญชู ค ารักษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับค าส่ังแต่งต้ังไป
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านส านัก อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สรุปเมื่อส้ินปี
การศึกษามีข้าราชการครู จ านวน 22 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูธุรการ 1 คน ช่าง
ครุภัณฑ์ช้ัน 2 1 คน 
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- ปี พ.ศ. 2554 มีครูทั้งหมด 25 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 
2  1 คน และมีนักเรียน 492 คน โดยมีนายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ปากคลองร่วม และเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 นายบุญชู ค ารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ได้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก อ .เมือง จ.สุโขทัย  และนายประเสริฐ  
ก าเนิดศรี ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2554 

- ปี พ.ศ. 2555 มีครูทั้งหมด 26 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 
3 จ านวน 1 คน และมีนักเรียน 434 คน โดยมีนายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง  
ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านแก่งโตน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ได้มีข้าราชการครูได้
ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย คือ นายเจริญ  ภู่เพ็ง  ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 ไป
ด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนวัดมุจรินทาราม อ.คีรีมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และ นางสาวอุดมลักษณ์  บุญมี  ต าแหน่ง ครู อันดับ 
คศ.1 ไปด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เมื่อวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2555 นายกมล  ปิยารมย์ ครู อันดับ คศ.2 ได้ไปด ารงต าแหน่งไปด ารงต าแหน่ง 
ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2555  ได้รับโอนบรรจุและ แต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรจากกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ราย คือ นางสาว พิมพ์พรลภัส  
ลักษณะวิเชียร  ต าแหน่งครูอันดับ  คศ. 1 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555 ได้บรรจุและแต่งต้ัง
ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 ราย คือ นายจีระพงษ์  โพพันธุ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย และเมื่อวันท่ี 
เมษายน 2556 นายประวิง เข็มคง ต าแหน่งช่างครุภัณฑ์ ช้ัน 3 ได้เสียชีวิต สรุปเมื่อส้ินปี
การศึกษามีข้าราชการครูท้ังหมด  23 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ไปช่วย
ราชการ 1 คน 

- ปี พ.ศ. 2556 มีครูทั้งหมด 23 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และมีนักเรียน 
433 คน โดยมีนายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเมื่อ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 นางศวิตา พัวพัน ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ 
โรงเรียนบ้านป่าซ่า อ.นครไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
๓  เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 นางเสาวนีย์  อินอยู่  ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ ไปด ารง
ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ โรงเรียนวัด     ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 นายกิตติ  ต่อมหล้า  
ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ โรงเรียนบ่อส่ีเหล่ียมวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต ๑ และเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2557 
ได้รับย้ายข้าราชการครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัด สุโขทัย จ านวน 1 คน คือ นางสาว    
ลัดดาวัลย์ ขาวทุ่ง ครู อันดับ คศ.1  เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับย้ายข้าราชการครู
จากโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 1 คน คือ นางสาว
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นันทิชา สอนทุ่ง สรุปเมื่อส้ินปีการศึกษามีข้าราชการครูท้ังหมด  22 คน พนักงานราชการ 2 
คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ไปช่วยราชการ 1 คน 

- ปี พ.ศ. 2557 มีครูทั้งหมด 22 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และมีนักเรียน 
423 คน โดยมี นายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเมื่อ
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 นายธนวัฒน์ พุดจาด ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ 
โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ นางสาวธนาณัติ  มากสุข ต าแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ไปด ารง
ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504 ) อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ และเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2557 
นางวิภาดา ดอกขาวรัมย์ ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ ขอลาออก เนื่องจากย้ายสถานท่ีท างาน 
และได้คัดเลือกครูพี่เล้ียงเด็กพิการใหม่ เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 คือ นางสาวชนิศา ครุธโม 
และได้รับย้ายข้าราชการครูจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 
1 คน คือ นางสาวสรญารักษ์  ปานด า ครู อันดับ คศ.1  เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558 สรุป
เมื่อส้ินปีการศึกษามีข้าราชการครูทั้งหมด 20 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน  

- ปี พ.ศ.2558 มีครูท้ังส้ิน 20 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และมีนักเรียน 
401 คน คน โดยมี นายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม  และ
เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2558 นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิชียร ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู 
อันดับ คศ.2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย และเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
นายพีระศักด์ิ  ภักดีบริบาล ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียน     วัดครูหา
สุวรรณ วันครู 2504 อ.เมือง จ.สุโขทัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 และเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ได้ส่งตัวบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559 มาปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนบ้าน
ปากคลองร่วม จ านวน 1 ราย คือ นางสาววิจิตรา โยธากูล เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2559 
ได้รับย้ายข้าราชการครูจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 1 
ราย คือ นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ครู อันดับ คศ.1 และได้รับย้ายข้าราชการครูจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 1 ราย คือ นางสาววิลาวัลย์  ท้วม
ทอง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ และเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2559 นางสาวพิราพร  
เครือยิ้ม พนักงานราชการ ได้ขอลาออก เพื่อไปบรรจุต้ังแต่เป็นครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ท าสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการจากการเลือกสรรแทนพนักงานราชการท่ีขอลาออก จ านวน 1 ราย คือ นางสาวภวิศา 
ค ารักษ์ สรุปเมื่อส้ินปีการศึกษา มีข้าราชการครูท้ังหมด 20 คน พนักงานราชการ 2 คน 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 คน ครู   พี่เล้ียง 1 คน รวมท้ังส้ิน 24 คน 

- ปี พ.ศ.2559 มีครูท้ังส้ิน 20 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และมีนักเรียน 381 
คน คน โดยมี นายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเมื่อวันท่ี 
1 ธันวาคม 2559 นางสาวสวิตตา พุ่มไม้  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียน
วัดตาลเต้ีย อ.เมือง จ.สุโขทัย และ นางสาวภวิศา ค ารักษ์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง พนักงาน
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ราชการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย สรุปเมื่อส้ินปีการศึกษา มีข้าราชการครู
ท้ังหมด 20 คน บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน รวมท้ังส้ิน 22 คน 

- ปี พ.ศ.2560 มีครูท้ังส้ิน 18 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน และมีนักเรียน 381 
คน คน โดยมี นายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และเมื่อวันท่ี 
9 มิถุนายน 2560 ได้ท าสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตราวิชาเอกภาษอังกฤษ คือ 
นางสาวสรัญญา พุกพัก และเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวภวิศา ค ารักษ์ ได้ย้ายมา
ด ารงต าแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปากคลลองร่วม วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
นางสาววิจิตรา โยธาทูล ต าแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ขอลาออก เพื่อไป
บรรจุแต่งต้ัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สรุปเมื่อส้ินปีการศึกษา มีข้าราชการครูท้ังหมด 
20 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ครูอัตรจ้าง 1 คน  รวมท้ังส้ิน 23 คน 
 

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 5,295 

คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดปากคลองร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะคร้อ 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ บุญบั้งไฟ  
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 – 50,000 
บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากอ าเภอ และส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  เป็นระยะทาง 43  กิโลเมตร  สภาพความรู้ และการศึกษาของ
ผู้ปกครองในชุมชน  ยังจบการศึกษาข้ันต่ า ( ประถมศึกษาปีท่ี 6) สภาพเศรษฐกิจ   ยังไม่ดี รายได้ต่ า คน
ส่วนใหญ่ยากจน มีผลต่อการศึกษาของนักเรียน  สภาพบุคลากรในโรงเรียน ครูส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นท่ีมี
การโยกย้ายบุคลากรบ่อย มีผลการท างานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่ ดีพอ ต้อง
พิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕60 1 1 ๑8 1 2 - 
 
 
 
 
 

9% 

78% 

4% 
9% 

ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

พนกังานราชการ 

ครูอตัรการ 
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    ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2560 

0 0 0 8 15 0 

   

 
 

3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2560 
0 3 10 7 0 0 

 

 

 

8 , 34.78% 

15 , 65.22% ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ครูผูช้่วย 
0% 

ครู คศ 1 
15% 

ครู คศ. 2 
50% 

ครู คศ. 3 
35% 

ครู คศ. 4 
0% 

ครู 
คศ.5 
0% 

วิทยฐานะของบุคลากร 
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 4)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา 3 5 
2. วิทยาศาสตร์ 3 18 
3. ภาษาไทย 1 20 
4. ภาษาอังกฤษ 2 18 
5. สังคมศึกษา 3 20 
6. คอมพิวเตอร์ ๑ 21 
7. การประถม 2 22 
8. ปฐมวัย 2 20 
9. จิตรกรรม 1 20 
๑0. พลศึกษา 2 18 
11. การศึกษาพิเศษ 1 20 
12. เทคโนโลยีการศึกษา 1 22 

รวม 23  
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560  รวม....381..คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 13 24 37 18.5 
อ.2 2 28 14 42 22 
รวม 4 41 38 79 19.75 
ป.1 2 26 16 42 21 
ป.2 1 14 14 28 28 
ป.3 2 25 16 41 20.5 
ป.4 2 15 20 35 17.5 
ป.5 1 18 11 29 29 
ป.5 1 11 15 26 26 
รวม 9 109 92 201 22.33 
ม.1 1 14 20 34 34 
ม.2 2 25 11 36 18 
ม.3 1 18 13 31 31 
รวม 4 57 44 101 33.66 

รวมทั้งหมด 17 207 174 381 22.41 
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37 

37 

44 

37 

37 

42 

32 34 36 38 40 42 44 46 

อบ.1 

อบ.2 

จ านวนนักเรียน 

เปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนระดบัช้ัน อบ.๑ - อบ.2 
ปกีารศึกษา ๒๕๕8 - ๒๕60 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2557 

43 

44 

29 

29 

38 

42 

33 

38 

40 

28 

29 

32 

42 

28 

41 

35 

29 

26 

0 10 20 30 40 50 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

จ านวนนักเรียน 

เปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนระดบัช้ัน ป.๑ - ป.6 
ปกีารศึกษา ๒๕๕8 - ๒๕60 

ปีการศึกษา 2560 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2560 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย 14 17 16 8 2 10 33.84% 
คณิตศาสตร์ 17 17 18 7 2 5 33.33% 
วิทยาศาสตร์ 22 8 18 0 2 10 30.30% 
สังคมศึกษา 10 13 11 6 6 7 26.77% 
ประวัติศาสตร์ 7 8 14 5 3 6 21.72% 
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 20 32 17 12 23 64.65% 
ศิลปะ ดนตรี 15 20 22 12 5 9 41.92% 
การงานอาชีพฯ 16 17 28 5 2 2 35.35% 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

18 20 7 1 0 0 23.23% 

รวมจ านวน 143 140 166 61 34 72  
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕60 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 เทอม1 เทอม2 
ภาษาไทย 7 6 4 1 2 6 10.24% 5.42% 
คณิตศาสตร์ 3 2 4 4 0 1 5.42% 3.01% 
วิทยาศาสตร์ 2 3 3 0 6 1 4.82% 4.22% 
สังคมศึกษา 7 8 18 6 5 9 19.88% 12.05% 
ประวัติศาสตร์ 21 8 15 6 4 3 26.51% 7.83% 
สุขศึกษา 2 6 13 7 13 15 12.65% 21.08% 
พลศึกษา 13 18 11 4 19 16 25.30% 23.49% 
ดนตรี- นาฏศิลป์ 0 10 3 2 19 13 7.83% 20.48% 
ศิลปะ 24 7 16 9 10 19 28.31% 22.89% 
การงานอาชีพฯ 22 13 13 17 6 13 28.92% 21.69% 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

15 7 12 15 7 11 20.48% 19.88% 

รวมจ านวน 116 88 112 14 91 107   
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕60 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕60 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 
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๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.15 50.92 44.03 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 75.05 69.20 72.07 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 73.34 69.52 71.46 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 73.57 69.58 71.60 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

23 58.97 37 94.87 32 82.05 
      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............39..............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  .................39.............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ..............39............คน 
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คะแนนเฉลีย่ร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ร้อยละของระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละของระดบั สพฐ. คะแนนเฉลีย่ร้อยละของระดบัประเทศ 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2560 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 38.24 30.03 33.62 33.96 
ระดับเขตพื้นท่ี 53.01 40.48 45.76 46.42 
ระดับจังหวัด 54.83 39.83 46.26 46.97 
ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.24 

 

 
 
 
 
 

 

38.24 

30.03 
33.62 33.96 

53.01 

40.48 

45.76 46.42 

52.67 

37.75 

45.31 45.24 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉล่ียทัง้ 3 ด้าน 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้ เ รียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา 2560  

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับเขตพืน้ท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับประเทศ 
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ความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕9 – ๒๕60 
  ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)  และร้อยละ ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕60 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕60 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 44.28 38.24 -6.04 
ด้านค านวณ 32.78 30.03 -2.75 
ด้านเหตุผล 45.28 33.62 -11.66 
รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน 40.78 33.96 -6.82 

 

 
 

  ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕60 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ  
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

ปี กศ 2560 ปี กศ 2559 
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ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 38.49 29.13 34.59 28.37 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 46.57 37.36 39.23 34.16 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 45.29 35.55 38.13 32.73 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.49 29.13 34.59 28.37 38.49 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.57 37.36 39.23 34.16 46.57 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 45.29 35.55 38.13 32.73 45.29 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 46.58 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า  คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และคะแนนเฉลี่ย    
              ระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2559- 2560 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.90 38.49 -9.41 
คณิตศาสตร์ 33.94 29.13 -4.59 
วิทยาศาสตร์ 33.72 34.59 0.89 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 23.52 28.37 4.85 

 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 26 4 15.38 
คณิตศาสตร์ 26 1 3.85 
วิทยาศาสตร์ 26 1 3.85 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

26 0 0.00 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559-2560 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 45.68 19.45 33.00 27.09 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 47.45 25.17 31.55 28.86 
คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕60 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.68 19.45 33 27.09 45.68 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.45 25.17 31.55 28.86 47.45 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 48.77 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45 48.29 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย 3 วิชาของนักเรียน ต่ ากว่า  คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และคะแนนเฉลี่ย    

              ระดับประเทศ มีวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ปีการศึกษา 2559- 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 
ภาษาไทย 38.38 45.68 7.3 
วิทยาศาสตร์ 33.42 33.00 -0.42 
คณิตศาสตร์ 23.5 19.45 -4.05 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

22.25 27.09 4.84 

 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 22 10 45.45 
คณิตศาสตร์ 22 1 4.55 
วิทยาศาสตร์ 22 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

22 0 0.00 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559-2560 

ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2559 



20 

 

๑.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องสมุด 37 42 39 30 41 35 28 26 30 35 23 
2. ห้องวิทยาศาสตร์      35 28 26 30 35 23 
3. แปลงเกษตร      35 28 26 30 35 23 
4. ห้องศิลปะ   39 30 41 35 28 26 30 35 23 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ 37 42 39 30 41 35 28 26 30 35 23 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศกึษา 2560 

1. ห้องสมุด 2. ห้องวิทยาศาสตร์ 3. แปลงเกษตร 4. ห้องศิลปะ 5. ห้องคอมพิวเตอร์ 
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จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
วัดป่าหมู่ 3 14 12 9 10 11 9 11 11 10 10 10 
วัดปากคลองร่วม ม.6 11 8 8 8 7 10 9 5 8 8 4 
วัดใหม่ปากคลองร่วม ม.7 9 17 20 10 10 13 14 7 12 10 8 
พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมติดล้อ 
อบจ.สุโขทัย 

37 42 39 30 41 0 0 0 0 0 0 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 37 42 39 30 41 35 28 26 30 35 22 
อุทยานราชภักด์ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
อุทยานประวัติศาสตร์พระ
นครครีี (เขาวัง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
 

 
 

๑.7  ข้อมูลงบประมาณ  ปีการศึกษา ๒๕60 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 1,595,072 
- เงินนอกงบประมาณ 0 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      1,595,072 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรูน้อกโรงเรยีน ปกีารศึกษา 2560 

วัดป่าหมู่ 3 วัดปากคลองร่วม ม.6 วัดใหม่ปากคลองร่วม ม.7 

พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมติดล้อ อบจ.สโุขทยั อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทยั อุทยานราชภักด์ิ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เจษฎาเทคนิคมิวเซียม #REF! 
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๑.8  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ได้รับการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม เมื่อวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 8.00 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิ บทบาทของถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 15.00 12.50 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ มาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 29.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.36 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 81.36 ดี 
ในภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับปฐมวัย  สมควรรับรองมาตรฐาน   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
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- ระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ รอบสาม : การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.25 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.22 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.59 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.41 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  20.00 3.34 ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังสถานศึกษา  
5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 3.80 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.64 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 70.25 พอใช ้
ในภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับขั้นพื้นฐาน   สมควรรับรองมาตรฐาน   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก    
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยท่ีดีในการท ากิจวัตรประจ าวันให้ติดเป็นนิสัย 
โดยเฉพาะด้านความสะอาดของร่างกาย ปลูกฝังให้เด็กเห็นประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างสม่ าเสมอท้ังตอน
เช้า หลังต่ืนนอน และก่อนเข้านอน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครูควรร่วมมือกับผู้ปกครอง
ด้านการดูแลเด็กขณะอยู่ท่ีบ้านอย่างสม่ าเสมอระยะเวลา 1 ปี 

2. เด็กควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประหยัด อดออม ใช้ของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า เช่น สี ดินสอ ใช้ให้เหลือน้อยท่ีสุด การใช้แก้วรองน้ าแปรงฟันไม่เปิดน้ าจนล้น เป็นต้น ระยะเวลา 2 ปี 

3. เด็กควรได้รับการพัฒนา ปลูกฝังให้มีมารยาทอย่างไทยให้ติดเป็นนิสัย โดยครูจัดกิจกรรม
พูดย้ าเตือนให้เด็กปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในการรู้จักการกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิด การไหว้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองท่ีมารับส่งโรงเรียน การยกมือไหว้และพดูมีหางเสียงกับผู้ใหญ่ ระยะเวลา 2 ปี 

4. เด็กควรได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าดู
รูปภาพ หนังสือนิทาน ในมุมหนังสือ และในห้องสมุดให้มากขึ้น ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการส่ือสาร
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการพูด การฟัง โดยครูตั้งกฎกติกากับเด็กให้พูดภาษากลางกับครู
ขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน ให้เด็กเล่านิทาน เพื่อฝึกให้เด็กได้พูดภาษากลางได้คล่องยิ่งขึ้น และให้เด็กกล้าท่ีจะพูด
ภาษากลางโดยไม่อายเพื่อน 

5. เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องสี จ านวน มิติสัมพันธ์ 
ต าแหน่ง โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ เล่นเกมการศึกษาให้มากขึ้น จัดท าใบงานเรื่อง
ดังกล่าวให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการท าโครงงานอย่างง่าย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การช่ัง ตวง วัด 
การใช้ทักษะและสัมผัสท้ัง 5 ให้เด็กปฏิบัติจริงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเล็งเห็นความส าคัญของการใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน 

ระยะเวลา 1 ปี 
2. ผู้บริหารควรประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง 4 ฝ่าย และน าไปพัฒนาปรับปรุงงานอย่าง

ต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 ปี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ครบทุกคน ระยะเวลา 2 ปี 

2. ครูควรมีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กและใช้วิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย ตลอดจนควรมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลา 1 ปี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

ในเรื่องของการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา 1 ปี 

2. สถานศึกษาควรด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
รายงานประเมินตนเอง ระยะเวลา 2 ปี 

 
 



25 

 

ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ครูในทุกระดับช้ันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรน าผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์
ร่วมกัน เพื่อหาข้อบกพร่องของผู้เรียน และข้อบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน แล้วน ามาวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในระยะเวลา 2 ปี 

2. ครูควรสอนซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 ปี 
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลา 1 ปี 

2. ผู้บริหารควรประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง 4 ฝ่าย และน าไปพัฒนาปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 ปี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน

การสอน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ดูแลการท ากิจกรรมของผู้เรียนให้ท่ัวถึง ควร
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียน และควรวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยา่ง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระยะเวลา 2 ปี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

ในเรื่องของการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา 1 ปี 

2. สถานศึกษาควรด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
รายงานประเมินตนเอง ระยะเวลา 2 ปี 
 
          4.2  สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 

เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT  
เพื่อน าไปสู่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการแก้ปัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการ
งานตามนโยบายท่ีเกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้  ประเด็นส าคัญ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดบัการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

81 65 80.25 1 0.80 4 ดีมาก 

1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 81 75 92.59 1.5 1.39 5 ดีเย่ียม 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 81 78 96.30 1.5 1.44 5 ดีเย่ียม 
1.4 หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5 4.60 4.75 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านรา่งกายดังนี้ 
 - บันทึกการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ในทุกเดือน   
 - สมุดบันทึกพัฒนาการ 
 - บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสองมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 รายงานคุณภาพการศึกษา  โดยมีโครงการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน  ผู้เรียนได้เล่นกีฬาระดับปฐมวัย  โครงการอนามัยนักเรียนให้นักเรียน ช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพ จัดกิจกรรมออกก าลังกายกลางแจ้งเป็นประจ า โครงการอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม (นม) และการการใช้ส่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนหลีกเล่ียงภาวะเส่ียง
ต่อยาเสพติด รวมถึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะคร้อมาตรวจสุขภาพให้กับ
นักเรียน  
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 2. ผลการพัฒนา 
     ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับประทานอาหารกลางวันและด่ืมนมทุกคน  ผู้เรียนเข้าแถวล้างมือรอรับ

อาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  ครูเวรจัดกิจกรรมอบรมหน้าสาธงก่อนเข้าห้องเรียน  จัด
กิจกรรมการอบรมในห้องเรียนก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  ผ ู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  มีการเจริญเติบโตสมวัย  สามารถเล่น  และออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เหนื่อยง่ายได้ประมาณ  10  นาที  ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ     
ดีเย่ียม 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

    ควรส่งเสริมนักเรียนในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะคร้อมาตรวจสุขภาพนักเรียนและมาให้ความรู้กับนักเรียน  และ
ด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรียนเพือ่วางแผนการพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
ตนเอง 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

81 75 92.59 1 0.93 5 ดีเย่ียม 

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว  
และรักธรรมชาติ 

81 80 98.77 2 1.98 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5 4.83 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจดังนี้ 

- แบบบันทึกสังเกตการสนทนาโต้ตอบ/สัมภาษณ์ 
- บันทึกการสังเกตขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 
- ผลงานของนักเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 1. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนด าเนินการโดยมีโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้เรียนผู้เรียนระดับปฐมวัยได้เล่น
กีฬา โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  เช่น  วันไหว้ครู  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันแม่  วันพ่อ วันปีใหม่ วันเด็ก 
ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการร้องเพลง การเต้น การร า และเคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง โครงการ
ประชาธิปไตยผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้องน้ า  และบริเวณอาคารเรียน   

 2. ผลการพัฒนา 
    การจัดกิจกรรมต่างๆ  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความตระหนักในตนเองบอกความต้องการ  

และความพอใจของตนเอง  ยิ้มหรือแสดงความยินดีเมื่อตนสามารถท าส่ิงใดได้  มีมนุษยสัมพันธ์กับคนคุ้นเคย 
เช่น เพื่อน  ครู ญาติพี่น้อง  ร่วมแสดงความรู้สึกตามผู้อื่นหรือตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น  ยิ้ม หัวเราะ หรือ
ร้องไห้ตามสถานการณ์ท่ีตนรับรู้ ช่ืนชมในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้  ภูเขา โดยไม่แสดงอาการปฏิเสธในการเข้า
ร่วมกิจกรรม  ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา 
               ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพนักเรียน  ท่ีมีกิจกรรมหลากหลายและเน้นกิจกรรม 
ท่ีนักเรียนจะได้ใช้ความสามารถของตนเอง ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถ 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย   
 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และ 
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

81 79 97.53 2 1.95 5 ดีเย่ียม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  
และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 

81 76 93.83 1 0.94 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5 4.81 5 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โรงเรียนได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
- โครงการวันส าคัญ 
- ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ผลงานนักเรียน 

 
 1. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนด าเนินการพัฒนาโดยมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม  และประชาธิปไตยนักเรียน  มี
กิจกรรมอบรมด้านระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมหน้าเสาธงโดยครูเวรทุกวัน กิจกรรมอาหารกลางวัน  
อาหารเสริมนม  ผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  เช่น  ท าความสะอาดห้องเรียน  เข้าแถวล้ างมือก่อน
รับประทานอาหาร  เข้าแถวแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  เก็บของใช้และเครื่องนอนเข้าท่ี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่พูดโกหก  ไม่มีการลักขโมยส่ิงของ  มีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันปฐมวัยจนถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

 2. ผลการพัฒนา 
     นักเรียนมีความอดทนรอคอยในส่ิงท่ีตนต้องการ  รู้จักกล่าวค าขอบคุณเมื่อมีผู้ใหญ่หรือครูให้

ความช่วยเหลือ  มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  รู้จักแบ่งปันส่ิงให้ผู้อื่น รู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น  ไม่หยิบฉวย
ส่ิงของของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต  รู้คุณผู้อื่นมีความเมตตากรุณา  ไม่รังแกเพื่อนและรังแกสัตว์  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน  เช่น เก็บของเล่นหลังท ากิจกรรม  ไม่วิ่งไปมาในห้องเรียน  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและหลักศาสนาท่ีนับถือ เช่น  สวดมนต์ไหว้พระ  ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่  รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนในการท างานร่วมกัน  รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

        ครูผู้สอน ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  ให้เพียงพอโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนและการประเมินพัฒนาการผู้เรยีน  เพื่อความร่วมมือกันในการร่วมกนัพัฒนาผู้เรียน โดย
การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองมากขึ้น   
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มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง 
ต้ังใจ  และรักการเรียนรู ้

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้

81 70 86.42 1 0.86 4 ดีมาก 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

81 71 87.65 1 0.88 4 ดีเย่ียม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 81 67 82.72 1 0.83 4 ดีเย่ียม 
สรุปมาตรฐาน    5 4.49 4.4 ดีมาก 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี ้
-  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
-  ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน 
-  ผลงาน/ช้ินงานนักเรียน 
-  แฟ้มสะสมผลงาน 
- เกียรติบัตรการได้รับรางวัลในกิจกรรมศิลปะ   เช่น กิจกรรมวันแม่ วันสุนทรภู่ เป็นต้น 
 

 1. วิธีการพัฒนา 

               โรงเรียนด าเนินการพัฒนาโดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน จัดมุมหนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัยไว้ในห้องสมุดและจัดมุมหนังสือในห้องเรียน จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน เด็กส่วนใหญ่ สามารถท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 5 – 10 นาที สนใจอ่านหนัง ดู
รูปภาพ สนใจเรียนรู้ผ่านส่ือ    วีซีดี อ่านอินเตอร์เน็ต ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัว เช่น ธรรมชาติรอบตัวทั้งในและ
นอกสถานท่ี จ าส่ิงต่างๆ ได้จากการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม เช่น การเคยได้รับกล่ิน การเคยได้รับค า
ชมเชย  การเคยใช้ของช้ินนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน  เช่น  สี จ านวน   

 2. ผลการพัฒนา 

               นักเรียนระดับปฐมวัย สามารถใช้ค าท่ีได้เรียนรู้ใหม่ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นได้เป็นเรื่องราวท่ีสอดคล้องกัน  มีทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
วัย มีความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง  มีทักษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมาย 
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อย่างถูกต้องเหมาะสม ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าส่ิงต่างๆ  ผ่านการท างาน
ศิลปะ  เช่น การปั้นดินน้ ามัน  การวาดภาพระบายสี การตัดแปะ ฉีก ปะ เล่าเรื่องตามจินตนาการ  วาดภาพ
ตามจินตนาการเล่นเกมภาษาถูกต้องเหมาะสมตามวัย  มีความสนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ด้วยตัวเอง  มีความคิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 3. แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการด้านอาคารเรียนปฐมวัย เพื่อให้ผู้เรียนไม่แออัด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการจัด
กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  การบริหารจัดการด้านส่ือการเรียนการสอนตามมุมประสบการณ์
ในห้องเรียน ให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และ 
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
ประสบการณ ์

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และ 
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ 
ผู้ปกครอง 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี 
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ ์

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ตลอดเวลา 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเด็กและ 
ผู้ปกครอง 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.9 ครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.10 ครจูัดท าสารนิทัศน์  ละน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือประโยขน์ในการพัฒนาเด็ก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    20 20.00 5 ดีเย่ียม 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

โรงเรียนได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
- แฟ้มสะสมผลงานครู 
- ภาพถ่ายการอบรม 
- วุฒิบัตร 
- รายงานการศึกษาดูงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมให้เด็ก 6 กิจกรรมหลัก 
- โครงการทัศนศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน/เย่ียมช้ันเรียน 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  
- จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม และ
ตอบสนอง  

 
1. วิธีการพัฒนา 

           มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย  โครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  ครูดูเด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย  เช่น จัดกิจกรรมเพื่อโน้มน้าวให้เด็กรับประทาน



33 

 

อาหารครบหมู่ ด่ืมน้ าสะอาดและนมอย่างเพียงพอ จัดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  เช่น ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน  ท าความสะอาดห้องเรียน  จัดกิจกรรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการวาดภาพระบายสี  
การปั้นดินน้ ามัน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกก าลังกายกลางแจ้ง  เด็กได้ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กรักความสะอาด รู้จักป้องกันโรค และ
ความปลอดภัยแก่ร่างกาย   

2. ผลการพัฒนา 
           นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  เด็กรู้จักควบคุมตนเอง  
อดทน รอคอย เช่น การเข้าแถวรอคอยรับอาหารกลางวัน และนม  เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถ และความพอใจของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมเสรี  ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสังคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  เช่น อบรมก่อนเลิกเรียน  และหน้าเสาธง
หลังเคารพธงชาติโดยครูเวร  โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  ประชุมอบรมสัมมนา  
ครูหรือผู้เล้ียงเด็กปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย  วาจา  และการปฏิบัติต่อผู้อื่น  ส่งเสริมให้เด็กมี
ความประพฤติดี  ได้แก่  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย สุภาพ  สะอาด สามัคคี  มีน้ าใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

3. แนวทางการพัฒนา 
           ครูผู้สอนควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือ
และได้อ่านหนังสือตามวัย  ให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก
และครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเด็กยอมรับในความเป็นตัวตนของเด็กสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก  
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างให้เกียรติ และสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 
การวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ 
จัดการ 

  

5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

  
5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  
4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

  5.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    20 18.20 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
   โรงเรียนได้ด าเนินการ ดังนี ้
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
- รายงาน SAR 
- หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
- สรุปโครงการ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
- ค าส่ังมอบหมายงาน 

 
1. วิธีการพัฒนา 

                ผู้บริหารสถานศึกษา น าหลักการบริหารงานมาด าเนินการบริหารงาน ในการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารบุคคล  และด้านบริหารท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ
ปฐมวัย  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล  มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
ก าหนดการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ด้านงบประมาณการเงินและพัสดุ  การใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนด  มีการตรวจสอบ มีการจัดท าบัญชีถูกต้องและมีการ
รายงานการด าเนินงานการเงินและพัสดุทุกส้ินปีงบประมาณ  ด้านบริหารท่ัวไป   
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 2. ผลการพัฒนา 

               ผู้บริหารมีความตระหนักในความส าคัญของงานในทุกๆ ด้าน  จึงมีครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานและความร่วมมือช่วยเหลือกัน การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาอย่างจริงจัง  ก าหนด
นโยบายและให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาสถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้ความเห็นในการบริหาร  มีส่วนร่วมก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษาจัดให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมสวยงาม  สะอาดถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย  โดยผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมมือกันพัฒนาภูมิทัศน์  วางแผนงาน  
จัดต้ังโครงการและกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย  ส่งผลให้ท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 6 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

     ผู้บริหารควรจัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจให้ครูและบุคลากรในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  อาทิ   
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา, การปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ,  การจัดการศึกษากับโรงเรียนนิติ
บุคคล ,บทบาทหน้าท่ีของครูที่ควรปฏิบัติ  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่อง
ด้วยบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา     
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก 
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและการแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถ่ิน 

  
4.00 4 3.20 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    20 19.20 5 ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการแนวการศึกษา ดังนี้  
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-บันทึกการประชุมครู/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
-เอกสารรายงานผลการประเมินการพัฒนาการของเด็ก 
-ทะเบียนส่ือการเรียนรู้ 

 
1. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนจัดท าโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยตามความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  พร้อมท้ัง
ห้องเรียน  ห้องสมุด  สนามเด็กเล่น  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก  เช่น  โครงการทัศนศึกษา 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุน  ส่งเสริม  และตรวจสอบการท างานของโรงเรียนโดยการจัดประชุม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. ผลการพัฒนา  
       จากการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างคุ้มค่า  
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย บริหารทรัพยากร และสถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกอาคารท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีผลการประเมินคุภาพ
มาตรฐานท่ี 7 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                 โรงเรียนควรบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ  และบริหารทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ส่งเสริมครูให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาจัดการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับให้
การศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 



37 

 

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง     

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

  

5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5.00 0.5 0.50 5 ดีเย่ียม 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  
4.00 0.5 0.40 4 ดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน    5 4.90 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ดังนี ้

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา แผนงบประมาณ 
- รายงานSAR หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สรุปโครงการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
- ค าส่ังมอบหมายงาน 
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 1.  วิธีการพัฒนาตามคุณภาพมาตรฐานที่  8 
             โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีควบคุมทุกปัจจัยสอดคล้องตาม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ใช้แผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ก ากับติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  และน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  และจัดท ารายงานประจ าปีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 2. ผลการพัฒนา  
     จาการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  และได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตาม
กฎกระทรวงฯ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  8  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนจะจัดระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยท่ีจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการด าเนินงานต่อไป 

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

  4.00 2.5 2.00 4 ดีมาก 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  
5.00 2.5 2.50 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน    5.0 4.50 5 ดีเย่ียม 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนี้    
-  โครงการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น ทอเส่ือ การท าไม้กวาด การท าขนมจีน การ      
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

  
 1. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนมีการวางแผนไว้ในแผนงานวิชาการ  โดยมีการด าเนินโครงการ โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่เกณฑ์มาตรฐาน  



39 

 

สถานศึกษาด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ประชาชนบ้านปากคลองร่วม  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  
นักเรียน  ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรม   

 2. ผลการพัฒนา 

             ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม  มีการจัดหาหนังสือมาสับเปล่ียนหมุนเวียน  ส่งเสริมการอ่านตามความ
สนใจ  มีห้องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีมีจ านวนมากพอกับจ านวนผู้เรียน  พร้อมในการใช้งาน  การ
ท าโครงงานเป็นกลุ่มเพื่อทอลองในส่ิงท่ีต้องการรู้และมีการพัฒนาระบบวิธีการตลอดท้ังปีการศึกษา  มีการ
ค้นคว้าข้อมูลมาสนับสนุนงานท่ีรับผิดชอบ  ผู้เรียนได้ไปทัศนศึกษาในสถานท่ีต่างๆ  เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ 
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ด้วยการจัดป้ายนิทรรศการในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดปี
การศึกษา  หมุนเวียนตามวันส าคัญของชาติ  มีห้องพิเศษ  เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ  
ห้องลูกเสือ– เนตรนารี  หอ้งดนตรี  เป็นแหล่งเรียนรู้  โครงการและกิจกรรมมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มีการประเมินผลการด าเนิน  น าผลการประเมินมาวางแผนในการพัฒนา  ปรับปรุงในปีต่อไป   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  ส่งผลให้การประเมินคุภาพมาตรฐานท่ี 9 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

              โรงเรียนควรวางแผนการปฏิบัติงาน  และจัดโครงการ  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกให้สอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมท้ังการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและ 
เผยแพร่สู่ผู้สนใจ 

 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย     
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ของปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  
5.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5.00 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่
โรงเรียนได้ด าเนินการการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

- โครงการอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
- โครงการจัดท า  จัดหา ส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมร่วมงานบุญบั้งไฟ 

 

 1. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม “นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา โรงเรียนได้มาตรฐาน  ใช้คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง   ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  พร้อมพัฒนางานอาชีพ” จึงได้ก าหนดพันธกิจ เพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ เช่น  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย  
โครงการโครงการปลูกฝังคุณธรรมในวัยเยาว์  โครงการสารสัมพันธ์บ้านโรงเรียน  โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  การปฏิบัติตามโครงการท่ีก าหนดและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ  กิจกรรม กิจกรรมแข่งขันกีฬา  การปลูกต้นไม้ตกแต่งอาคารสถานท่ี  หน้าอาคารเรียน  

 2. ผลการพัฒนา 

     ผลการด าเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด เกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน  
ท าให้ผู้ปกครองสนใจและไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  
ส่งบุตรเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ผู้เรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมมือกัน  วางแผนงาน  จัดต้ังโครงการและด าเนินงานตามกิจกรรมตาม
วิสัยทัศน์  ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย  ส่งผลให้การประเมินคุภาพมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

     -  ควรก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนท่ีมีการกระจายอ านาจลงไปกับวัตถุประสงค์หรือ   
ทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้    

     -  ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถรองรับ   
โรงเรียนมาตรฐานสากล   
      -  ควรน าข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมต่างๆ กระจายไปสู่ทุกหน่วยทุกระดับของโรงเรียน  เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบ การวางแผนและการตัดสินใจ 
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มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
    

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

  
5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาเป้าหมาย   4.00 2 1.60 4 ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน    5 4.60 5 ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ดังนี ้

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการ  
- แผนงบประมาณ 
- รายงาน SAR 
- หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
- สรุปโครงการ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
- ค าส่ังมอบหมายงาน 

 
 1. วิธีการพัฒนา 

               โรงเรียนด าเนินการพัฒนาโดยใช้  ICT  การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม  
ประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง  จัดสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาทางสมองของผู้เรียนปฐมวัย  โดยก าหนด  โครงการการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ด้วยโครงงาน  โครงการส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือและจัดบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย  โดยการเน้นท่ีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น  การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของ
การเรียนรู้  ป้ายนิเทศ  จัดท าเอกสารประเภทแบบฝึกเสริมทักษะมีการบันทึกข้อตกลง  ระหว่างโรงเรียน
และเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัด
ประชุมช้ีแจงกรรมการ วางแผนด าเนินการ นิเทศ ก ากับนิเทศติดตาม  ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
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เรียนการสอน  มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  ผู้บริหาร  ครู  และชุมชนร่วมมือกัน วางแผน
งาน  จัดต้ังโครงการและกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย   

 2. ผลการพัฒนา 

               สถานศึกษามีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นหลักในการพัฒนาสถานศึกษาสู่
เป้าหมาย  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีการติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อ
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11  ในระดับ ดีเย่ียม 

  3. แนวทางการพัฒนา 

     สถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา  รวมท้ังผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับการด าเนินงานในส่วนการ
ประกันคุณภาพภายใน  ท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการร่วมกันจากทุกฝ่าย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครู

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพ 
ผู้เรียน 

   20 18.73 4.79 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย 

   5 4.60 4.75 ดีเยี่ยม 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

81 65 80.25 1 0.80 4 ดีมาก 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 81 75 92.59 1.5 1.39 5 ดีเย่ียม 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 81 78 96.30 1.5 1.44 5 ดีเย่ียม 
1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
อารมณ์ จิตใจ 

   5 4.83 5 ดีเยี่ยม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อ 
ตนเอง 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

81 75 92.59 1 0.93 5 ดีเย่ียม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาติ 

81 80 98.77 2 1.98 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สังคม 

   5 4.81 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง 
ๆ รอบตัว 

81 79 97.53 2 1.95 5 ดีเย่ียม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  
และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 

81 76 93.83 1 0.94 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครู

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา 

   5 4.49 4.4 ดีมาก 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ  
และรักการเรียนรู ้

81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้

81 70 86.42 1 0.86 4 ดีมาก 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 81 78 96.30 1 0.96 5 ดีเย่ียม 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

81 71 87.65 1 0.88 4 ดีเย่ียม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 81 67 82.72 1 0.83 4 ดีเย่ียม 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    65 62.3 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   
20 20.00 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และ 
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
ประสบการณ ์

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย 
เชิงบวก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และ 
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ 
ผู้ปกครอง 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครู

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ 
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ ์

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ตลอดเวลา 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและ 
ผู้ปกครอง 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

5.10 ครจูัดท าสารนิทัศน์  ละน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือประโยขน์ในการพัฒนาเด็ก 

3 3 100.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

   20 18.20 5 ดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ 
จัดการ 

  5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

  5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  4.00 3 2.40 4 ดีมาก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบรหิารจัดการศึกษาปฐมวัย 

  5.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครู

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา    20 19.20 5 ดีเยี่ยม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก 
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและการแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถ่ิน 

  
4.00 4 3.20 4 ดีมาก 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

  
5.00 4 4.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
 5 4.90 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

  

5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5.00 0.5 0.50 5 ดีเย่ียม 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  
4.00 0.5 0.40 4 ดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  
5.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครู

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
 5.0 4.50 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 

  
 5.0 4.50 5 ดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

  
4.00 2.5 2.00 4 ดีมาก 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  
5.00 2.5 2.50 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

  
 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม  
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ 
การศึกษาปฐมวัย               

  

5.00 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ของปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  
5.00 2 2.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการ 
ส่งเสริม 

  
 5 4.60 5 ดีเยี่ยม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

  5.00 3 3.00 5 ดีเย่ียม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาเป้าหมาย   4.00 2 1.60 4 ดีมาก 

รวม    100 95.13 4.95 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ 95.13  ระดับคุณภาพ 5    แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 
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เกณฑ์ น้ าหนักคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ภาพรวมของสถานศึกษา) 
  

คะแนนที่ค านวณได้ (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ดีเย่ียม 
75.00 –  89.99 4 ดีมาก 
60.00 –  74.99 3 ดี 
50.00 –  59.99 2 พอใช้ 
00.00 –  49.99 1 ปรับปรุง 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา 2560 
 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 39 39 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 39 39 - - 
ด้านสังคม 39 39 - - 
ด้านสติปัญญา 39 39 - - 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ ๓  ปีการศึกษา 2560 
 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 42 41 1 - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 42 41 1 - 
ด้านสังคม 42 41 1 - 
ด้านสติปัญญา 42 41 1 - 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก  
               จุดเด่น 
                1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย เด็กมีสุขภาพกายสมวัย  มีการเจริญเติบโตสมวัยมี
สมรรถภาพทางร่างกายสมวัย  มีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัย สามารถดูแลตนเองให้มีสุข
นิสัยท่ีดี  รู้จักหลีกเล่ียงการกระท าท่ีน าไปสู่การบาดเจ็บได้ตามวัย 
               1.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรม 
การสถานศึกษา ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ 
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               1.3 ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และ
จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 

            จุดที่ควรพัฒนา  
 1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย  ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร
สมวัย  มีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย  มีทักษะในการอ่านอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย ครูยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้น้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก  มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 2. การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  ไม่เพียงพอโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนและการประเมินพัฒนาการผู้เรยีน  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ย ังไม่
เพียงพอในการพฒันาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  โดยเฉพาะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 3. การบริหารจัดการด้านอาคารเรียนผู้เรียนแออัดเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
 4. การบริหารจัดการด้านส่ือการเรียนการสอนตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียนยังน้อยไม่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ความยั่งยืนและ
ต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
                1. ควรมีการบริหารจัดการด้านอาคารเรียนผู้เรียนเพิ่มข้ึนเพื่อให้มีผู้เรียนในห้องเรียนมีจ านวน
ห้องเรียนละไม่ควรเกิน  20 - 25  คน  อันจะไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้  เช่น  
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมอิสระ  และการนอนหลับในภาคบ่าย 
               2. ควรบริหารจัดการด้านส่ือการเรียนการสอนตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เพียงพอให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมประจ าวัน  เช่น  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
ควรเพิ่มมุมประสบการณ์มากขึ้น  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
                ผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนาให้มีทักษะและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแหล่งวิชา
ต่างๆ  ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนของตนเอง และแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
                โรงเรียนควรวางแผนการปฏิบัติงาน  และจัดโครงการ  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์
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พัฒนาร่วมกนัโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มท่ี  พร้อมท้ังการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและเผยแพร่สู่
ผู้สนใจ 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     จุดเด่น 

สถานศึกษาก าหนดการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา  
โดยโรงเรียนก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “นักเรียนมีมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” มี
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทงาม รู้จักแสดงความเคารพต่อครู รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ปกครอง
หรือผู้ใหญ่ ใช้ค าพูดสวัสดี  ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามประเพณี  วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ ์ซึ่งนักเรียนไดน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ระดับดีมาก โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมมือกัน
พัฒนา  วางแผนงาน  จัดต้ังโครงการและกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 
              จุดที่ควรพัฒนา 

     1.  ควรก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนท่ีมีการกระจายอ านาจลงไปกับวัตถุประสงค์หรือ   
ทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้    

    2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถรองรับ   
โรงเรียนมาตรฐานสากล   
      3.  ควรน าข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมต่างๆ กระจายไปสู่ทุกหน่วยทุกระดับของโรงเรียน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การวางแผนและการตัดสินใจ 
  5 ) ด้านมาตรการส่งเสริม 
     จุดเด่น 
                โรงเรียนด าเนินการพฒันาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม  ประชุมช้ีแจง
ผู้ปกครอง  จัดสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาทางสมองของผู้เรียนปฐมวัย  โดยก าหนด  โครงการการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ส่ือและจัดบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย  โดยการเน้นท่ีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น  การ
จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้  ป้ายนิเทศ  จัดท าเอกสาร
ประเภทแบบฝึกเสริมทักษะมีการบันทึกข้อตกลง  ระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัดประชุมช้ีแจงกรรมการ วางแผน
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับนิเทศติดตาม  ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอน  มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  ผู้บริหาร  ครู  และชุมชนร่วมมือกัน วางแผนงาน  จัดต้ังโครงการและกิจกรรม  
ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย   
              จุดที่ควรพัฒนา  
               โรงเรียนควรบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ  และบริหารทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ส่งเสริมครูให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาจัดการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับให้
การศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
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ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเ้รียน 
 

ระดบัคณุภาพ : ดี 
   

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ โครงงาน และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็น
เรื่องส าคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์พร้อม
โทรทัศนส์ าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นทุกห้องเรียน มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณา
การ ครูเน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เช่น จัดท าโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย ให้
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาพ อนามัย
นักเรียน ส่งเสริมการออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การปลูกผัก การ
ท าอาหาร การมัดผ้า เป็นต้น 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ดี มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วง
วัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน (ป.๑ – ป.
๔) 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

ความสามารถใน
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ 3  (ระดับดี) 

 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

 
 

 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาองักฤ

ษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.49 29.13 34.59 28.37 38.49 
คะแนนเฉลี่ยระดับจงัหวัด 46.57 37.36 39.23 34.16 46.57 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

45.29 35.55 38.13 32.73 45.29 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 46.58 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า  คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ
จังหวัด  ระดับสังกัด และคะแนนเฉลี่ย   ระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 

ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 
 

 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการต้นไม้ค่านิยม 12 ประการ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 ร้อยละของการประเมินกิจกรรม "ห้องเรียนลูกหลานพ่อขุนรามฯ 

รักษ์ลายสือไทย" ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย 

 

 
 
๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะทางการเกษตร มีมารยาทงามเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  
  
๔. จุดควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและทักษะกระบวนการคิด ท้ังการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ การมีวิจารญาณในการคิด คิดสร้างสรรค์ รวมท้ังการสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ โดยครูควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลอง โครงงาน โครงการ การรายงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท้ัง
รายกลุ่มและรายบุคลในทุกระดับช้ัน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบท้ังโรงเรียน 
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2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ท่ีมีค่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์กระบวนการวัดและ
ประเมินผล วิเคราะห์แบบทดสอบ และทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ทราบสาเหตุ
ของปัญหา และน ามาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงประเด็น เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียน 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ: ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าส่ังปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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 ๒.๓ โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ 
ในการสร้างห้องสมุด ส่งผลให้โรงเรียนมีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

ยงัไม่เคยรับการพฒันา 

1 ครัง้ต่อปีการศึกษา 

2 ครัง้ต่อปีการศึกษา 

มากกวา่ 2 ครัง้ต่อปีการศึกษา 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดหาทรัพยากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัด
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จริงให้กับนักเรียน และจัดหา
งบประมาณน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น  
 

การนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูทุกคน โดยท าการนิเทศภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 

 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคระครู และเข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

0% 

33% 

67% 

0% 

แผนภูมิแสดงจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยงัไม่เคยรับการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกวา่ 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

0% 0% 

100% 
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

ยงัไม่เคยรับการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกวา่ 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 
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เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
 
ระดับคุณภาพ: ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการ
สอนท่ีใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดย
คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดี ซึ่งมีผลงานด าเนินงาน
ดังนี้ 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
วิจัยในช้ันเรียน 

 
พัฒนาครูมือ
อาชีพ 

ร้อยละการการประเมิน โครงการพฒันาครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

พัฒนาบุคลากร  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของท าวิจัยในชั้นเรียน ของครู  
ต่อ 1 ปีการศึกษา 

ยังไม่เคยท าวิจัย 

1 เร่ืองต่อปีการศึกษา 

2 เร่ืองต่อปีการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยงัไม่เคยรับการพฒันา 

1 ครัง้ต่อปีการศึกษา 

2 ครัง้ต่อปีการศึกษา 

มากกวา่ 2 ครัง้ต่อปีการศึกษา 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
นิเทศการศึกษา 

 
 
 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดแผนการสอน มีความต้ังใจ มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยได้เน้นให้นักเรียนเกิดการคิด 
วิเคราะห์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใหน้ักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และครูการการท าวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 การไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประการณ์ตรง  และควรน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  เพื่อนักเรียนน าไปประยุกต์ใช้
พัฒนาตนเอง 
 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกนัคณุภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
 
ระดับคุณภาพ: ดี 
 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๘ ประการ  
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

 

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ๒ ปีการศึกษา 
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

ยงัไม่เคยรับการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกวา่ 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓) จัดการและบริหารข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา  
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา  
๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา  
๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น

การประเมินคุณภาพภายใน  
๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 

4.5 

4.64 

4.66 

4.5 

4.25 

4.5 

4.66 

4 

4 

4.54 

4.66 

4.5 

4.25 

4.5 

4.33 

4 

3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ… 

2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา… 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การด าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดั… 

5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ… 

6. การจดัให้มีการประเมินคุณภาพ… 

7. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น… 

8. การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพ… 

2559 2560 

81 
81.5 

82 
82.5 

83 
83.5 

84 
84.5 

85 
85.5 

86 

82.78 

85.75 

83.17 
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๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

๓. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้  แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
 

ตารางสรปุผลการประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  1 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ดี 
มาตรฐานท่ี 4 ดี 
สรุปภาพรวม ดี 

 
            สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ.........ดี........ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดี 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้  ระดับดี  
ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี  
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการส่ือสาร
ภาษาไทย ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ี
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมิน
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการ
เรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จน
เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมได้ใช้แผนปฏิบัติราชการ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานโดย
แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ  
  1. งานบริหารวิชาการ  
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
  4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
 จากการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของงานท้ัง 4 งาน ได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้  
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๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้ส่งนกัเรียนเข้าร่วม แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การเข้าค่ายวิชาการ การส่งเสริมการอ่าน  และการสอนซ่อมเสริม  การจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ 
เช่น  ชุมนุมกีฬานันทนาการ ชุมนุมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ชุมนุมวิทยาศาสตร์  ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุม 
To be Number one 

๒. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของครู
ผู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เช่น การเข้าค่ายวิชาการ การศึกษานอกสถานศึกษา 

๓. โครงการการเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติ เช่น กาปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การออมทรัพย ์

๔. โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียนให้นักเรียนท่ีมีปัญหา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนให้สูงขึ้น  

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดท า 
ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนในการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้
นักเรียนมีทักษะการท างาน 

๖.  โครงการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
๗. โรงเรียนได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และจัดท าโครงการจัดการเรียนการ

สอนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ค้นคว้า ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ประจ าห้องเรียนทุกห้องเรียน จากโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ กิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล มีลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  

๑๐. การบ ารุงขวัญและก าลังใจของบุคลากร ได้จัดกิจกรรมสวัสดิการของโรงเรียน 
๑๑. การพัฒนาบุคลากร ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโดย

การจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการ อบรมสัมมนาโดยสถานศึกษาได้จัดและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีจัดขึ้น  
๑๒. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ เทปูนรอบอาคารอเนกประสงค์ ต่อ

เติมห้องสมุดใหม่ 
๑๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ด าเนิน

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การประชุมกรรมการนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 
๑๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน การ

เย่ียมบ้านนักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์  
๑๕. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ได้จัดกิจกรรมวันส าคัญท่ีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์และวันส าคัญอื่นๆ  
๑๖.  โครงการแข่งขันกีฬา ได้จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อคัดเลือก

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม และจังหวัด  
๑๗. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์   กิจกรรมน้องไหว้พี่  การ

ไหว้ครู น านักเรียนรว่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีบุญบั้งไฟ 
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๑๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนการจัดปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมของระดับ
ปฐมวัย  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน  

๑๙. โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friend comer การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  

๒๐. โครงการโรงเรียนสวยด้วยงานศิลป์  
๒๑. โครงการออมทรัพย์นักเรียน ท าให้นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ และประหยัดมัธยัสถ์ 
๒๒. โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการด าเนินการไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์ 
 
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1 ) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      จุดเด่น 
                ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส 
และปลอดจากยาเสพติด 
     จุดที่ควรพัฒนา  
               ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ าหน้าทางความคิด และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับปรับปรับปรุงถึงพอใช้จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 
 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
               จุดเด่น  
                1.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาสามารถ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล ครูส่วนใหญ่มีความ
เช่ียวชาญในการสอน 
                2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคม จัดโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการบริหารงานท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
                  พัฒนาให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 
ยกระดับการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ควรมีการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการสอน และพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการ
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บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ควรมีการปรับองค์กรให้ทันสมัยเสมอ ควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี มีความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันวางงานเป็นระบบ
รองรับการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม กับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

        3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
               ผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนาให้มีทักษะและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแหล่งวิชา
ต่างๆ  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนของตนเอง และแหล่งเรียนรู้
ใกล้เคียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
                โรงเรียนควรวางแผนการปฏิบัติงาน  และจัดโครงการ  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์
พัฒนาร่วมกนัโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มท่ี  พร้อมท้ังการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและเผยแพร่สู่
ผู้สนใจ 
 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 

สถานศึกษาก าหนดการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา  
โดยโรงเรียนก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “นักเรียนมีมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” มี
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทงาม รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่ รู้จักแสดงความเคารพต่อ
ครู รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ ใช้ค าพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่าง
เหมาะสม รู้จักการไหว้บุคคลต่างๆอย่างถูกต้อง รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง การอ่าน การเดินและการนั่ง  
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามประเพณี  วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ซึ่งนักเรียนไดน าไปประยุกตใ์ช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับดีมาก โดย
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมมือกันพัฒนา  วางแผน
งาน  จัดต้ังโครงการและกิจกรรม  ร่วมปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 
              จุดที่ควรพัฒนา 
     โรงเรียนควรก าหนดนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาครูและ
นักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามนโยบาย  จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา และ
ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและรักษามาตรฐาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  
 

     5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
            โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามจุดเน้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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ส่งผลให้ระดับปฐมวัยของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ผ่านการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง และผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามจุดเน้น  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

  มีผลการด าเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด เกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน  ท า
ให้ผู้ปกครองสนใจและไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน  ส่งบุตรเข้ามา
เรียนท่ีโรงเรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมมือกัน  วางแผนงาน  จัดต้ังโครงการและด าเนินงานตามกิจกรรมตามวิสัยทัศน์  ร่วม
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย   
 

          จุดที่ควรพัฒนา 
          1.  การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ยังมีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
          2. สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษา  หรือเข้ารับการอบรม  หรือเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติในการสร้างและประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ  และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียน 

3. สถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา  รวมท้ังผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
ส่วนการประกันคุณภาพภายใน  ท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการร่วมกันจากทุกฝ่าย 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

       โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต ดังนี้ 
       1. แผนพัฒนาบุคลากร 

              1.1  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
              1.2  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและสอนได้ 
              1.3  เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
          2. แผนการจัดหาทรัพยากร 
              2.1  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีส่ือเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
              2.2  เพิ่มศักยภาพด้านส่ือคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
              2.3  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้มีความสามารถสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้
          3. แผนการจัดหาอัตราก าลัง 
              เพิ่มอัตราก าลังครูสาขาท่ีขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง 
          4. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
              4.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
              4.2 จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ การสอนสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 



71 

 

              4.3 จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2  อีกหนึ่งภาษาส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
              4.4 ปรับเปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสม 
              4.5 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
 
         5. แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
             จัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาร่วมกันโดยใช้แหล่ง 
เรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มท่ี และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
และเผยแพร่สู่ผู้สนใจ 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
        1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
        2.  อัตราก าลังครูสาขาท่ีขาดแคลน 
        3.  งบประมาณด้านระบบสาธารณูปโภค  
        4.  การเสริมสร้างศักยภาพครูที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 


