
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
- โรงเรียน บ้านปากคลองร่วม ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 6 ต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย สังกดั  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศพัท์             
๐80-2626574   เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลปีที่ 2 – อนุบาล 3 และ การศึกษา   
ขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  E-Mail pkr.school64@gmail.com
  Website www.pkr.in.th    
- ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพรมเมศร ์โดนดา เบอร์โทรศัพท์  097-1510218   
- มีจ านวนครทูั้งหมด 20 คน 
- นักเรียนทั้งหมด 321 คน 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
                ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ด ีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์และศิลปะ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส  

จุดที่ควรพัฒนา  
               ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝกึฝนด้านการคิดวิเคราะห์คดิอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดสรา้งสรรค ์มีคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค ์ล้ าหน้าทางความคดิ และส่งเสริมการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยูใ่น
ระดับพอใช ้และจัดกจิกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนทีแ่ตกต่างกัน 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ให้ครูสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่

ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณเป็น ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อ

พัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่าน เขียน คิดค านวณไดต้ามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. จัดค่ายวิชาการ ติวเข้มการสอบ O-Net และ NT เพื่อให้ผลการทดสอบสูงขึ้นร้อยละ 3 

 
- ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น  
                1.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษา
สามารถจดัท าหลักสตูรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู ้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการวดัผลประเมินผล ครูส่วน
ใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
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                2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีจัดโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการ
บริหารงานที่ทุกฝา่ยมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา 
                3. ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. การจดัแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องสมุด  
2. พัฒนาให้ครูจดัท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 

เพื่อยกระดับการจดัการเรียนสอน  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนและให้นักเรียนมีความรู้คู่คณุธรรม  
4. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการสอน และพัฒนาศักยภาพ

ของครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ   
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันวางงานเป็นระบบรองรับการ

บริหารงานที่มีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
 แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการอบรม และสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ นวตักรรม เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอน 

3. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้มีความสามารถสมบูรณพ์ร้อมต่อการใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

 
- ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
จุดเด่น  

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสการพฒันาให้มีทักษะและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
แหล่งวิชาต่างๆ  ได้แก ่ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2. โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอยา่ง
หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามจดุเน้น  

3. ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ์โทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามประเพณ ี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วม
กิจกรรมและอนุรักษ ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

5. นักเรียนมีทักษะทางดา้นอาชีพ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. โรงเรียนควรวางแผนการปฏิบัติงาน  และจัดโครงการ  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ให้สอดคล้องกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   
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2. สนับสนุนให้นักเรียน คร ูผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาร่วมกันโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มที่  พรอ้มทั้งการตดิตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและเผยแพร่สู่ผู้สนใจ 

3. การวัดผลประเมินผลการเรียน ควรให้เครื่องมือทีห่ลากหลาย และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ การสอนสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 
3. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. การจดัการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบ้านปากคลองรว่ม สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสุโขทัย เขต 1 ตั้งอยู่
บ้านเลขที ่28 หมู่ที่  6  ต าบลวังตะคร้อ  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์         
๐80-2626574   เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลปีที่ 2 – อนุบาล 3 และ การศึกษา   
ขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  E-Mail pkr.school64@gmail.com 
Website www.pkr.in.th มีเน้ือที่ 25 ไร ่3 งาน 30 ตารางวา อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านด่านลานหอย 
14 กิโลเมตร เริ่มจดัตั้งข้ึน โดยประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชัว่คราวขึ้น  1  หลัง  ยกพื้นมุง
สังกะสี ตีฝา 3 ด้าน กวา้ง  4  วา  ยาว  6  วา  ได้ขออนุญาต เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  17  
พฤษภาคม  2516 เปิดท าการสอน ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  มคีร ู 1  คน คือ นาย
สมใจ  บุญเม่น  มีนักเรียน 53  คน โดยแยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ   

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น 
20 คน แบ่งเป็นข้าราชการครู 17 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และธุรการโรงเรียน 1 
คน และมีนักเรียน ตาม 10 มิถุนายน 2564 จ านวน 321 คน  
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แผนที่ตั้งโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
วิสัยทัศน์ 

“นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการจดัการศึกษา 
โรงเรียนได้มาตรฐาน  ใชคุ้ณธรรมน าความรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง   ยดึมัน่ประชาธิปไตย 
ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม   พร้อมพัฒนางานอาชีพ” 

พันธกิจ 
  1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการ
ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กที่มีอายุยา่งเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้
ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน 

  3. การสอนจัดกิจกรรมการเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียน 
- สร้างความรูด้้วยตนเอง 
- สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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- มีส่วนร่วมในกลุ่ม ปรับตวัเองให้อยู่ในสังคมได้ด ี
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ินให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
  6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  7. จัดการบริการดา้นสุขภาพอนามัยนักเรียนอยา่งทั่วถึง 
 
อัตลักษณ ์

 “นักเรียนมีมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน” 
 
เอกลักษณ์ 

“สถานศึกษามีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ด้านดนตรี กฬีา และเทคโนโลยี” 
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โครงสร้างการบริหาร (ภาพผังโครงการบริหาร 4 ฝ่าย) 

 
                             แผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

 

                                   นายพรมเมศร์  โดนดา 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคันธนา  กาวิวาส 

น.ส.ทิพย์เกษร เจริญศิลป์ 
นายพรมเมศร์  โดนดา 
นายณัชวิน  คงแย้ม 

นางจิราภรณ์  เกษประทุม 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

น.ส.คันธนา  กาวิวาส 
นางพัชรา  ไตรรัตน์ 
นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น 
นางสาวขวัญขน  พิเชษฐ 
นางสาวศิริรัตน์  บุญแตง 
นางสาวรัตนาพร  ทองขาว 
 
 

นางสาวคันธนา  กาวิวาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 

นางสาวจักรทิพ คนสนิท 

หัวหน้าฝ่ายแผน/งบประมาณ 

คณะท างาน 

ฝ่ายแผน/งบประมาณ 
 

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล   
นางสาวคันธนา  กาวิวาส 

น.ส.ทิพย์เกษร เจริญศิลป์ 
นางสาวขวัญชนก  พิเชษฐ 

นายปฏิพัทธ์  ไม้ล าดวน 

นายพงศธร  มาตราช 
นางสาวมัลลิกามาศ วรรณชาลี 

นางสาวประกายดาว  บุญเชิด 

นายณัชวิน  คงแย้ม 

คณะท างาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
คณะท างาน 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

นางสาวคันธนา  กาวิวาส 
นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ 
นางสาวปรัชชาวดี  วังสาย 

นายพงศธร  มาตราช 
 
 

คณะท างาน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ปกครอง / นักเรียน 
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ตารางแสดงข้อมูลครู  
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วิทยฐานะ วิชาเอก ประจ าชั้น 
จ านวนชั่วโมง

สอน 
1 นายพรมเมศร ์ โดนดา ช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร ์   
2 นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล ช านาญการพิเศษ บรรณรักษ ์ ป.6/2 24 
3 นางสาวจกัรทพิ คนสนิท ช านาญการพิเศษ ภาษาไทย ม.3 25 
4 นางจิราภรณ์  เกษประทมุ ช านาญการพิเศษ ประถมศึกษา ป.1 22 
5 นางพัชรา ไตรรัตน ์ ช านาญการพิเศษ ปฐมวัย อบ.3 25 
6 นางสาทิพย์เกษร เจริญศลิป์ ช านาญการพิเศษ รัฐศาสตร ์ ม.3 28 
7 นางสาวคันธนา กาววิาส ช านาญการ วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
ม.1/2 29 

8 นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ คร ู อังกฤษ ป.4/1 20 
9 นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น คร ู คณิตศาสตร ์ ม.1/1 27 

10 นางสาวปรัชชาวดี วังสาย คร ู คณิตศาสตร ์ ป.6/2 25 
11 นางสาวสาธิยา ปันใจ คร ู จิตวิทยาการ

สอนภาษาไทย 
ม.2/1 24 

12 นางสาวมัลลิกามาศ วรรณชาล ี ช านาญการ วิทยาศาสตร ์ ป.5 20 
13 นางสาวทพิย์จุฑา  แดงพัด คร ู ประถมศึกษา อบ.2 25 
14 นายปฏิพัทธ์ ไม้ล าดวน คร ู สุขศึกษา ป.2/2 24 
15 นายพงศธร  มาตราช คร ู ภาษาไทย ป.6/1 24 
16 นางสาวศริิรตัน์  บุญแตง คร ู ภาษาอังกฤษ ม.2 23 
17 นางสาวรัตนาพร ทองขาว คร ู วิทยาศาสตร ์ ม.2 27 

 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร อื่น ๆ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประเภทการจ้าง 

1 นางสาวอนันยกุล  ทั่งโต ปริญญาตร ี พี่เลี้ยง  
2 นายณัชวิน คงแย้ม ปริญญาตร ี ธุรการ  
3 นางสาวประกายดาว บญุเชิด ปริญญาตร ี ครูอัตราจา้ง  
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ตารางแสดงข้อมูลนกัเรยีนทั้งหมดในสถานศึกษา (จ าแนกตามชั้นเรียนห้องปฏิบัติการ) 
ล าดับ

ที่ 
ชั้น จ านวนห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาล ๒ 1 15 13 28 
2 อนุบาล 3 1 19 9 28 
3 ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1 17 12 29 
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 13 12 25 
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 2 13 17 30 
6 ประถมศึกษาปีที ่4 1 15 9 24 
7 ประถมศึกษาปีที ่5 2 20 16 36 
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 15 13 28 
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 9 34 

10 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 15 19 34 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 17 8 25 
12 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2    
13 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 1    
14 ห้องปฏิบัติการภาษา(อังกฤษ) 1    
15 ห้องสมุด 1    
16 ห้องนาฏศิลป ์ 1    
17 ห้องเรียนจัดการเรียนรวม 1    
18 ห้องพยาบาล 1    

รวม 24    
 
ตารางแสดงข้อมูลนกัเรยีนที่จบการศึกษา  
ตารางแสดง จานวนชัว่โมงการพัฒนาตนเองของครูทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉลี่ย 20 ชั่วโมงข้ึนไป)  
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
1 นายพรมเมรศ ์ โดนดา 

 
  

2 นายณรงค์ศักดิ ์ ยานุกูล 
 

  
3 นางสาวจกัรทพิ คนสนิท 

 
  

4 นางจิราภรณ ์ เกษประทุม 30   
5 นางพัชรา ไตรรตัน ์ 21   
6 นางสาวคันธนา กาวิวาส 35   
7 นางสาวทพิย์เกษร เจริญศิลป์ 57   
8 นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ 45   
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
9 นางสาวสมรัตน ์ บุญมั่น 45   

10 นางสาวปรัชชาวด ี วังสาย 33   
11 นางสาวสาธิยา ปันใจ 6   
12 นายปฏิพัทธ ์ ไม้ล าดวน 34   
13 นายพงศธร มาตราช 21   
14 นางสาวศริิรตัน์ บุญแตง 23   
15 นางสาวรัตนาพร ทองขาว 12   
16 นางมัลลิกามาศ วรรณชาล ี 15   
17 นางสาวทพิย์จุฑา แดงพัด 

 
  

18 นางสาวประกายดาว บุญเชิด 
 

  
เฉลี่ย   

 
ตารางแสดง จานวนช่ัวโมงการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดในปี
การศึกษา ที่ผ่านมา (เฉลี่ย 50 ชั่วโมงขึ้นไป)  
 
ตารางการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครอง  
 

 ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
 ผู้ปกครองน้อยกว่ารอ้ยละ 50 เข้าร่วมประชมุหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
2) การมีสว่นร่วมของคณะ 
กรรมการ 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 4 
ครั้งต่อป ี 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครั้งต่อ
ปี  

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา น้อยกว่า 2 
ครั้งต่อป ี 

3) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน /องค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา  
ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาหรอื 

ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษา  
ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
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ตารางแสดงข้อมูลจ านวนห้องเรียนพิเศษ 
ล าดับที ่ ห้องเรียน ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 

    
    
 

ตารางแสดงข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท 
อัตราสว่น ครู ต่อ 

นักเรียน 
อัตราสว่น เด็ก ต่อ 

ห้องเรียน 
จ านวนครูครบชั้น 

การศกึษาปฐมวัย 1 : 24 25 : 1   ครบ    ไม่ครบ 
ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
1 : 18 33 : 1   ครบ    ไม่ครบ 

 

ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียน 
ชื่ออาคาร ประเภท รายละเอียด การใช้งาน 

อาคาร 1 อาคารเรียน ป.1 ฉ  ชั้นบน 2 ห้องเรียน  
อาคาร 2 อาคารเรียน ป.1 ข  ชั้นบน 1 ห้องวิชาการ 

         1 ห้องพัสดุ 
ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน 

อาคาร 3 อาคาร สปช 104/26 ฐานราก ตอกเสาเข็ม 
ขนาดกว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 27 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม. 

ชั้นบน 2 ห้องคอมพิวเตอร ์
         1 ห้องบริหาร 
ชั้นล่าง 1 ห้องเรียน 
          1 ห้องประชุม 

อาคาร 4 อาคาร สปช 105/29 ฐานราก ตอกเสาเข็ม 
ขนาดกว้าง 8.40 เมตร 
ยาว 36 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 630 ตร.ม. 

ชั้นบน 1 ห้องพักครู 
         3 ห้องเรียน 
ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน 

อาคาร 5 อาคาร สปช 105/29 ฐานราก ตอกเสาเข็ม 
ขนาดกว้าง 8.40 เมตร 
ยาว 36 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 630 ตร.ม. 

ชั้นบน 4 ห้องเรียน 
ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน 

อาคาร 6 อาคาร สปช 105/29 
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 

ฐานแผ่ 
ขนาดกว้าง 8.40 เมตร 
ยาว 36 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 630 ตร.ม.  

ชั้นบน 4 ห้องเรียน 
ชั้นล่าง 1 ห้องสมดุ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ (๓ ปีย้อนหลัง) 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ 

แผนภมิูแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีการศกึษา 2562 -2564  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ 

แผนภมิูแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 - 3 
ปีการศกึษา 2562 -2564  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติ O-NET (๓ ปีย้อนหลัง) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แผนภมูิแสดงผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net )  
ขัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ปีการศกึษา 2562 - 2564 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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แผนภมูิแสดงผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net )  
ขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ปีการศกึษา 2562 - 2564 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติ NT (๓ ปีย้อนหลัง) 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติ RT (๓ ปีย้อนหลัง) 
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แผนภมูิแสดงผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาติ (NT) ขัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
ปีการศกึษา 2562 - 2564 
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แผนภมูิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นออกของผู้ เรียน (RT) ขัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ปีการศกึษา 2562 - 2564 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศกึษา 2564 

 
 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ประถมศึกษา มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 
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แผนภมิูแสดงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน ที่อยูใ่นระดบั ดี ขึน้ไป ปี

การศกึษา 2564 

ประถมศึกษา 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 

เฉล่ีย 
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ประถมศึกษา มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 
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แผนภมิูแสดงการอา่นคิด วิเคราะห์ เขียนของนกัเรียน ที่อยูใ่นระดบั ดี ขึน้ไป ปี

การศกึษา 2564 

ประถมศึกษา 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 

เฉล่ีย 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง  :  ดี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนความสามารถใน
การอา่น การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ เป็นตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

๑. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมี
ทักษะการอา่นและการเขียนและ ผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลาย 
เช่น กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษา ในวันส าคัญตา่งๆ 
ท าให้นักเรียนมีผลการประเมิน “ความสามารถและทักษะการ
อ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 – 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 8๑.88   

๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพลกิโฉมป.1 ท าให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอา่น  
(Reading Test: RT) ร้อยละ  59.18  อยู่ในระดับ ด ี

๓. โรงเรียนจัดกจิกรรมคิดค านวณคล่อง  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
กระบวนการคิดค านวณ ด้านทักษะการบวก การลบ การคูณ 
และการหารได้ถูกต้องและแม่นย า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ท าให้นักเรียนร้อย 72.50  มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ ์

2. นักเรียนมีความสามารถ
ในการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 

1. นักเรียนร้อยละ 97.38 มีความสมารถประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ซึ่งโรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ตามระดับชั้น เช่น กิจกรรมประกวดแข่งขัน
วันส าคัญตา่งๆ นอกจากนี้ยังแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน เช่นกิจกรรมสะเต็มศึกษา กจิกรรมทักษะ    
การคดิ  เป็นต้น 
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แผนภมูิแสดงการอา่นคิด วิเคราะห์ เขียนของนกัเรียน 
 ท่ีอยูใ่นระดบั ดี ขึน้ไป ปีการศกึษา 2563 

ประถมศึกษา 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 

เฉล่ีย 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
3. นักเรียนมีความสามารถ

ในการสร้างชิ้นงานและ
นวัตกรรม เป็นตาม
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ผลงานนักเรียน / ชั้นงาน ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน 

4. นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการสืบค้น
และสร้างชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 91.26 สามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 94.67 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสร้างชิน้งานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 81.03  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มากกว่าระดับ 2 ขึ้นไป 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 
71.84 ภาคเรียนที่ 2 รอ้ยละ 59.12  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกวา่ระดับ  
2 ขึ้นไป 
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แผนภมิูแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยี 

ชัน้ ป. 4 ถึง ม. 3 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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แผนภมิูผลสมัฤทธ์ิทางการของนกัเรียนท่ีสงูกว่าระดบั 2 ขึน้ไป 
 ปีการศกึษา 2563 

ประถมศึกษา มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
6. นักเรียนมีความรู ้ ทกัษะ

พื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตีอ่
งานอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการศกึษา
ต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ทุกคน มทีักษะการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

7. มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 
12 ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

1. นักเรียนร้อยละ 100.00 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีขึน้ไป ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝัง
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มวีินัย มีความรับผิดชอบ 
มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักด ารงตนอยู่โดยใชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่หาความรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย และประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักศาสนา และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุก
วันศุกร์ กิจกรรมวันส าคญัทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมเวียน
เทียน กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา กจิกรรมวนัภาษาไทยและ
วันสุนทรภู่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กจิกรรมรับผิดชอบดูแล
ความสะอาดและต้นไม้ มีการรณรงคก์ารประหยดัน้ า รณรงค์
ป้องกันปัญหายาเสพติด  รณรงค์การใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตแทน
การใช้ถุงพลาสติก เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ
เขียนลายสือไทยอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน 

1. โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนการอ่านเขียนลายสือไทย 
ตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภูมิปัญญาของ
ภาษาและรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติชาติ  จากการประเมินการ
อ่านเขียนลายสือไทย ซึ่งก าหนดให้ตรงกับวันพ่อขนุรามค าแหง
ของทุกปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 82.34 สามารถเขียนลายสือไทยได้ 
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แผนภมูิแสดงคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ท่ีอยูใ่นระดบั ดี 
ขึน้ไป ปีการศกึษา 2563 

ประถมศึกษา 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 1 

มธัยม ภาคเรียนท่ี 2 

เฉล่ีย 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
9. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี

ความมีความรู้เกี่ยวกับ
นาฎศิลป์พื้นบ้าน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 90.58 มีความมี
ความรู้เกี่ยวกับนาฎศิลป์พื้นบ้านอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลมาจาก
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชานาฏศลิป์ไทย
พื้นบ้าน ท าให้นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับนาฎพื้นบ้านเป็นอย่างดี 
ดังแผนภูมิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถเข้าร่วมและ
ปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น
ได้ 

1. นักเรียนทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรยีนที่โรงเรียน
ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมไหว้ครู กจิกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ กจิกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมลุก
เสือเนตรนารีและยุวกาชาด ได้เป็นอย่างดี 

11. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
น้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย  

12. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สมรรถภาพทางกายเป็น
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

1. นักเรียนร้อยละ 92.34 มีผลการประเมินสมรรถภาพทาง
ร่างกาย อยู่ในระดับ ดีขึน้ไป  

2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยโรงเรียนจัด
ให้มีการทดสอบสมรรถภาพเป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และเป็นการ
ตรวจสอบสภาพร่างกาย ความทนทาน ความคลอ่งแคล่วว่องไว  
สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถ
ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ  นอกเหนือจากภารกจิประจ าวัน ได้ด้วย
ความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลีย 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง : ดี 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1. โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ิน และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.1  มีโครงสรา้งการ
บริหารงาน และค าสั่ง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรง
ตามความสามารถและ
ความช านาญ 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. ค าสั่งปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

5. มีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.2  การมีสว่นรว่มของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา ให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2. มีการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
 

2.3  การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอน 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศตดิตามการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศกึษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

3. ครูทุกคนมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

2.4  มรีะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ครูทุกคนมีออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา ด้าน
การเรียน ด้านสุขภาพ และการแนะแนวอาชพีในอนาคต 

2. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ท าประกันชีวิต 
4. ครูทุกคนมีการวิเคราะหน์ักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียน 

2. มีโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมสัมมนา 
น าความรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยครทูกุคน ได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตอ่ปีการศกึษา 

3. ครูทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
4. การวางแผนและด าเนินงาน

พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ ทางการ
จัดการเรียนการสอนและ
การบริหารชั้นเรียน 

1. จัดท าโครงการพัฒนาครูมอือาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครเูข้าอบรม
สัมมนา น าความรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยครูทกุคน 
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

2. ครูทุกคนมีการจดัท า ID Plan เพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเอง 

5. การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ อาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ และ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่าง  มีคุณภาพ 
ปลอดภัย 

1. จัดท าโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2. มีโครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายใน
โรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

3. มีโครงการโรงเรียนสวยดว้ยงานศิลป์ เพื่อปรับปรุงให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม  

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต ให้ครบ
ทุก  ชั้นเรียน เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และระบบอินเตอร์ครบทกุห้องเรียน 
เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
        ผลการประเมินตนเอง : ดี 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1. มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้ 

1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. ครูร้อยละ 100.00 มีสือ่ นวัตกรรม ที่ใชใ้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ 

3. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้รับการพัฒนาตามแผน IEP ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู ้

4. ครูทุกคน มกีารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความสามารถ
ของผู้เรียน 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยนักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ จากการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

1. ครูร้อยละ 100.00 มีสือ่ นวัตกรรม ที่ใชใ้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ 

2. ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และระบบเครือข่าย
อินเตอร์ส าหรับใช้ในการหาความรู้ และจัดการเรยีนการสอน  

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

1. ครูทุกคน มกีารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความสามารถ
ของผู้เรียน 

2. มีการจดัชั้นเรียนที่เอื้อตอ่จัดการเรียนการสอนทกุห้องเรียน 
3. มีกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้ผู้เรียนและครูประจ าชั้นได้พบปะกัน  

 
 

4. มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้เครื่องมือที่หลาย
หลาย ตรงตามสภาพจริง 
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูทุกคนมีการสอบวดัผลประเมินผลที่ตรงตามหลักสูตร เนื้อหา
สาระ และมีการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพ
จริง 

2. ครูมีเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผลผู้เรียน และ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

3. มีแบบรายงานผลการแจง้ให้ผู้ปกครองทราบ 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู ้

1. มีการนิเทศการจดัการเรยีนการสอน เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
การจดัการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2. มีประชุม PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. ครูทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ต่อปีการศกึษา 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ให้ครูสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณเป็น ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนทุกคนอ่าน เขียน คิดค านวณไดต้ามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3. จัดค่ายวิชาการ ติวเข้มการสอบ O-Net และ NT เพื่อให้ผลการทดสอบสูงขึ้นร้อยละ 3 
4. จัดการอบรม และสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ นวตักรรม เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน 
6. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้มีความสามารถสมบูรณพ์ร้อมต่อการใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ 
7. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ การสอนสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
8. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
10. การจดัการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
ที่ 02๑ / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessmnet Report : SAR ) การศกึษา 2563  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศกึษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคณุภาพภายนอก โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงแต่งตั้ง
บุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐาน
การศกึษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปน้ี 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายสมพร  บนขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านปากคลองร่วม  ประธานกรรมการ 
1.2 นายต้น  นาคนาคา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.3 นางจิราภรณ ์  เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3    กรรมการ 
1.4 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางพัชรา  ไตรรตัน ์ ครู อันดับ คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2  กรรมการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางจิราภรณ ์ เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3  ประธานกรรมการ 
3.2 นายณรงค์ศักดิ ์ ยานุกูล  ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
3.3 นางสาวจักรทพิ คนสนิท  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
3.4 นางสาวทพิย์เกษร เจริญศิลป์ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
3.5 นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
3.6 นางสาวสมรตัน ์ รอดแล้ว  ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
3.7 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

    คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตวัแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคอื 

1) การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วย 

4.1 นางจริาภรณ ์ เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3   ประธานกรรมการ 
4.2 นางพัชรา ไตรรตัน ์ ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
4.3 นางสาวสมรตัน ์ บุญมั่น  ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
4.4 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปี
การศกึษา 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม 
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ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่  25  เมษายน พ.ศ. 2564 

 
(ลงชื่อ) 

 ( นายสมพร  บนขุนทด ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปากคลองร่วม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 

ที่ 0๔๖ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
........................................... 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕
61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วม
ประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นายสมพร  บนขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  ก าเนิดศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางจิราภรณ ์  เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
4. นางพชัรา  ไตรรตัน ์ ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
5. นายณรงค์ศักดิ ์  ยานุกูล  ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ  
6. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวสมรตัน ์ บุญมั่น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวคันธนา  กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งดังกลา่ว ปฏิบัติหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเคร่งครดั เพื่อให้  
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)  
                   ( นายสมพร  บนขุนทด ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
..................................................................... 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อ
หนึ่ง คือมีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63  

 
( นายสมพร  บนขุนทด ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.2563 

..................................... 
 โรงเรียนบ้านปากคลองรว่ม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยโดยก าหนดเป้าหมาย
ความส าเรจ็ของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑ เด็กมพีัฒนาการดา้นร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

1.1.1 เด็กร้อยละ ๙๐  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์ 
1.1.2 เด็กร้อยละ ๙๐ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตา

ประสานสัมพันธ์ไดด้ ี
1.1.3 เด็กร้อยละ ๙๐ ดูแลรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
1.1.4 เด็กร้อยละ ๙๐ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ

ติด 
1.1.5 เด็กร้อยละ ๘๐ รา่เริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับ

และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
1.1.6 เด็กร้อยละ ๙๐ มีความมั่นใจ กล้าพูด กลา้แสดงออก 
1.1.7 เด็กร้อยละ ๘๐ พัฒนาการดา้นสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2  

   ๒.๑ มีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  
   ๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

๒.๒.๑ จดัครใูห้เหมาะสมกับชั้นเรียน 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 

2.3.1 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย 

   ๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพียงพอ 
2.4.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

   ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ ์

2.5.1 มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
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   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 
2.6.1 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  
๒.๖.๒ มีการจัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

   ๓.๑ จดัประสบการณท์ี่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ 
3.1.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ  
   ๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.2.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง  

3.2.3 จัดท าแผนการจดัประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

   ๓.๓ จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.3.1 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง 
         การจดัประสบการณ์และพัฒนาการเดก็ 

3.4.1  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อ
หนึ่ง คือมีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง          ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่  2 / 2563 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63  

 
( นายสมพร  บนขุนทด ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.2563 

..................................... 
 โรงเรียนบ้านปากคลองรว่ม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

๑.1.1 นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
เป็นตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
1.3.1 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรม เป็นตามเกณฑ์

ของแต่ละดับชั้น 
  ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4.1 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร    
ในการสืบค้นและสร้างชิน้งานอย่างสร้างสรรค์ เป็นตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

 ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ๑.๖ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดตี่องานอาชีพ 
1.6.1 นักเรียนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน 
   ๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 ๒.๑ การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดามสถานศกึษาก าหนด 
       2.1.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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2.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเขียนลายสือไทยอยู่ในระดับดี   
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

2.2.2 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความมีความรู้เกี่ยวกับนาฎศิลป์พื้นบ้าน 
 ๒.๓ การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๒.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่นได้ 
 ๒.๔ สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
  ๒.๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
  ๒.๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายเป็นมาตรฐานของกรมอนามัย 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

๒.๑.๑ มีแผนพัฒนาการการศกึษา แผนปฏิบัติการ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการตาม 
        บริบทของโรงเรียน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๒.๑ มรีะบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับ ดี 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
และ 
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑ มีหลักสตูรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบรบิทของโรงเรียน 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๔.๑ ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการพัฒนาตนเองและมีการด าเนินงานตาม 
         แผนพัฒนาตนเองนั้น 

๒.๔.๑ ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตาม 
         แผนการจดัการเรียนรู้ 
   ๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  

๒.๕.๓ มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา และสนามกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

   ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
๒.๖.๑ มรีะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุก

ห้องเรียน  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
         ชีวติประจ าวันได ้
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    ๓.๑.๑ ครูทุกคนใช้แผนการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
    ๓.๒.๑ ครูทุกคนใช้แผนการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๓.๓.๑ ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนจาก 
             ผู้ปกครอง นักเรยีน เพื่อนครู และผู้บริหาร อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  
    ๓.๔.๑ ครูทุกคนมีการก าหนดรูปแบบการประเมินผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน 
             ผู้เรียนที่หลากหลายในแผนการจดัการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมา 
             พัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
         เรียนรู ้
    ๓.๕.๑ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ 
            จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 


