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คำนำ 

 “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำป

การศึกษา 2562” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บานหวยลาด ในปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 

“ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดให มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พรอมทั้งจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ี

กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป 

 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำป

การศึกษา 2562” แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน และสวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีนำเสนอวิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสาร

เชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน 

ทั้งคุณภาพดานผูเรียน ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ  

 โรงเรียนบานหวยลาด ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่มีสวนรวมดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมี

คุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการนำไปเปนฐานขอมูล 

สารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการสงเสริม สนับสนุนของหนวยงาน องคกร

ตางๆ รวมท้ังหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตอไป 

 

 

 

                                                                                                 วิไล  แกวประสงค 
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1. ช่ืองาน    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

  บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

   - ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

   - จุดเดน 

   - จุดท่ีควรพัฒนา 

   - แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน 

   - จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

 บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

   - ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   - จุดเดน 

   - จุดท่ีควรพัฒนา 

   - แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน 

   - จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 -ปรัชญาการศึกษา  

 - วิสัยทัศน  

 - พันธกิจ  

 - เอกลักษณ  

 - อัตลักษณ 

1.2  จำนวนบุคลากร 

  1) ตำแหนงบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

2) ขอมูลผูบริหาร 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

 - จุดเดน 

 - จุดท่ีควรพัฒนา 
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 - แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  - จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม 

  - ผลการประเมินคุณภาพภายในปท่ีผานมา 

 - ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (3 มาตรฐาน) 

      บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

       - ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

         มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

         มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

        บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบานหวยลาด จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงช้ัน

อนุบาลปที่ 3 รวม 40 คน ครูผูสอน 3 คน ครูผูดูแลเด็ก - คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 

(SAR) ปการศึกษา 2562  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นๆ มีผลการดำเนินงาน ดังตอไปนี ้

  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

 จุดเดน 

1) เด็กไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีความสามารถดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม  สติปญญา มี

สุขภาพอนามัยที่ดี เด็กมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะและกีฬา เด็กปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มี

มารยาทท่ีมีความขยันหมั่นเพียร จิตใจเอื้ออารี กตัญู มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยมีทักษะการทำงาน 

  2) ผูบริหารมีการนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ สงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทุกดาน 

  3) ครูเนนการเรียนการสอนใหเด็กเกิดความสุข สนุกสนานและนำมาซึ่งความกระตือรือรนในการใฝรู 

ใฝเรียน ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สรางบรรยากาศเปน กันเองเสมือนบานหลังท่ี 2 ของเด็ก 

จุดท่ีควรพัฒนา  

 1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมนิสัยในการใฝรู ใฝเรียนอยางสม่ำเสมอและเสริมทักษะการแสวงหา

ความรู/สังเกต/การเช่ือมโยงใหกับเด็ก 
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   2) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 

  3) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมโครงงานกิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

  4) การสงเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ

ตัดสินใจและการแกปญหาในเรื่องงายๆ 

แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 

  2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมโครงงานกิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

  3) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน และไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

  4) จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน มีมุมประสบการณท่ี

เพียงพอมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีสนามเด็กเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

 5) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมสะเต็ม ระดับปฐมวัยใน

ทุกระดับช้ัน 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            โรงเรียนบานหวยลาด จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 211 คน  ครูผูสอน 19 คน จัดทำรายงานการประเมิน

คุณภาพของตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น ๆ มีผลการ

ดำเนินงาน ดังตอไปนี้    

           1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ 

          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 

 จุดเดน 

           1)  ผู เรียนมี สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ราเริง แจมใส มีระเบียบวินัย มารยาทดี และมีคุณธรรม

จริยธรรม แตงกายสะอาด มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียนเปนอยางดี และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 วิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3       มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3 วิชา คือ 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ ้น 3 วิชา คือ 

ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร เมื ่อเทียบกับปการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลงานไดรางวัลรับ

เหรียญทองจาการแขงขันในระดับชาติ จำนวน 3 รายการ คือ การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.1–3, 

ระดับช้ัน ป.4-6 และระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

         2) ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใหชุมชนเขามามี

สวนรวมกำกับ ดูแล ชวยเหลือ และสนับสนุนบุคลากรใหมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม            มีวิสัยทัศนกวางไกล มี

ความคิดสรางสรรค มุงมั่น เสียสละ อุทิศตนเพื่อสวนรวม การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน พรอมจัดหางบประมาณใน
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การจัดฐานการเรียนรูอยางครอบคลุมและ มีประสิทธิภาพและมีรายงานผลการจัดการศึกษาใหชุมชน และ

หนวยงานภายนอกทราบ รวมถึง การแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการศึกษากับหนวยงานทางการศึกษาอื่น และ

หนวยงานภายนอกเปนประจำและตอเนื่อง  

           3) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการ

วิเคราะหหลักสูตร จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อ นวัตกรรม และใชส่ือ

การสอน ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาผูเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิธีการประเมินผล ท่ี

หลากหลาย และอบรม ส่ังสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม        มีความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ในปการศึกษาท่ีผานมาครูมีผลงานไดรางวัลรับเหรียญทองจาการแขงขันในระดับชาติ จำนวน 3 

รายการ คือ การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3, ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

จุดท่ีควรพัฒนา  

           1) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ควรไดรับการ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย เชน การแกปญหา  กรใหเหตุผลและการพิสูจน  การส่ือสาร  การ

เช่ือมโยงและการนำเสนอ ฯลฯ 

         2) โรงเร ียนขาดแคลนครูพลศึกษา ควรเสนอหนวยงานตนสังก ัดเพ ื ่อการจัดสรร  การจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมภายนอกหองเรียนที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู ยังมีนอยและยังไมมี

คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไมเปนระบบและตอเนื่อง 

           3) ครูควรนำภูมิปญญามาใชและการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู และจัดการเรียนรูใหนักเรยีน

เกิดกระบวนการคิด  ใหผูเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู และสรางองคความรูไดดวยตนเอง  

และครูควรวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

ในทุกข้ันตอน 

แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

       1)  แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้ง ในหองเรียน และนอกหองเรียน  การ

สงเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมอาชีพ  สงเสริมให

นักเรียนรูจักกระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานที่เปนพื้นฐานการดำรงชีวิต  

และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต 

      2)  แผนงาน/โครงการพัฒนา อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมตางๆ ใหไดมาตรฐานตามหองเร ียน

มาตรฐาน เพื่อเอื้อตอการเรียนรู  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  สงเสริม การ
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จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหมากข้ึน  การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  

การพัฒนาระบบบริการ  บริหารการทำงานใหเกิดความชัดเจนและคลองตัว  สงเสริมการวางแผน  การจัดเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ  การนิเทศภายในและการติดตามรายงานผล การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ความรูความสามารถและวิชาชีพใหกาวหนา 

          3)  แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การนำผลการ  ประเมิน

และนำมาใชในการซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการศึกษาคนควา วิจัย การสงเสริมใหครูเขารับ การ

ฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพ

จริง การสงเสริมใหครูบริหารช้ันเรียนเชิงบวก 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน(ไทย) บานหวยลาด(อังกฤษ) Banhuaylad School 

รหัสโรงเรียน(10 หลัก) 1067380536   (Smis8หลัก) 67020162    (Obec6หลัก) 380536 

ท่ีต้ัง หมูท่ี 4 บานโนนชาติ  ตำบลหลักดาน  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2    

โทรศัพท 05-6029-247   โทรสาร -    e-mail  huayladschool@gmail.com 

Website http://data.bopp-obec.info/web?School_ID=1067380536 

วัน-เดือน-ป ท่ีกอต้ัง 12 ตุลาคม 2500  เปดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 6 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต 2  :  66  กิโลเมตร 

 

ปรัชญาการศึกษา  

“อาวุธา วิย ปฺญา” 

ปญญา  ประดุจดัง อาวุธ 

 

วิสัยทัศน  

  นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สูอาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพดวยเทคโนโลยี นอมนำวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงคูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

พันธกิจ  

  พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกคน ดานปญหาการเรียนรู เนนเทคโนโลยี มุงสูประชาคมอาเซียน พัฒนา

ทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหผูเรียนสำนึกความเปนไทย รักในทองถ่ิน 

 

เอกลักษณ  

การสงเสริมการสรางอาชีพและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

อัตลักษณ 

โรงเรียนสะอาด เด็กมารยาทดี มีระเบียบ ไหวสวย 
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1.2 จำนวนบุคลากร 

     1) ตำแหนงบุคลากรจำแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

ตำแหนงบุคลากร 

เพศ วุฒิทางการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกวา 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา - 1 1 - - 1 - 

2. ขาราชการคร ู 7 13 20 - 17 3 - 

3. พนักงานราชการ - - - - - - - 

4. ครูอัตราจางชาวไทย 1 1 2 - 2 - - 

5. ครูอัตราจางชาวตางชาติ - - - - - - - 

6. ลูกจางประจำ 1 - 1 1 - - - 

7. ลูกจางช่ัวคราว - 1 1 1 - - - 

รวม 9 16 25 2 19 4 - 

คิดเปนรอยละ 36.00 64.00 100.00 8.00 76.00 16.00 - 

 

    2) ขอมูลผูบริหาร  

     2.1) ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางลักษณา  พรหมพล  โทรศัพท 08-3300-4541          e-mail 

kruluksana1@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษาดำรงตำแหนงท่ี

โรงเรียนนี้ต้ังแต วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา - ป 3 เดือน 
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O มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

   2.1 วิธีการพัฒนา  

  โรงเรียนบานหวยลาด มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กด่ืมนมเปนประจำทุกวันอยางสม่ำเสมอ มีการ

ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั ้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน จัดหา 

อุปกรณ ซอมแซมสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย สะดวก พรอมใชงานอยูตลอดเวลา ไมมีจุดท่ีเปนอันตราย 

มีกฎ กติกา ขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอรดใหความรูแกเด็ก

เกี่ยวกับโรคติดตอในชุมชน โรคติดตอจากการอยูรวมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค

ตอตานยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก และไดรับความ

รวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหลักดาน ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้

ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับโรงเรียน มี

การจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดี

ของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจัก

ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหองเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู จัก

ชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทำงานรวมกับเพื่อนๆ ได โดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ 

การเรียนรู รู จักเก็บของเลน สิ ่งของเครื ่องใช ของตน และของสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณี

วัฒนธรรม ดวยกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชนพอ วันแม วันไหวครู วันเขาพรรษา สงเสริมพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาส่ิงของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความ

มั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนไดวาดภาพ 

ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทำกิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดี

กับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน โดยครูไดดำเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมรอง เลน เตน อาน ใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  

โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

โดยการเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย ทำใหเด็กไดฝกปฏิบัติการทดลอง การ

สังเกต ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู โดยสงเสริมใหเด็กมีความ

สนใจเรียนรู สิ ่งตางๆ รอบตัว กลาซักถามเพื่อคนหาคำตอบ มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน มีการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขารวม

กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ  มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะโดยการวาดภาพ

ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก 

เรียนรูนอกสถานท่ี แกปญหาในสถานการณจริง 

   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  - โครงการอาหารกลางวัน 

   - โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

  - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค 

  - กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ และกิจวัตรประจำวัน 

  - บันทึกพฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการเด็ก  ช้ินงาน/ผลงานเด็ก แฟมสะสมงาน 

  - แบบบันทึกตาง ๆ  เชน แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง แบบบันทึกการแปรงฟน 

  - แบบบันทึกการด่ืมนม 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  1) เด็กไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีความสามารถดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มี

สุขภาพอนามัยท่ีดี มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะและกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีมารยาทท่ีมี

ความขยันหมั่นเพียร จิตใจเอื้ออารี กตัญู มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยมีทักษะการทำงาน 

  2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมสะเต็ม ระดับปฐมวัยใน

ทุกระดับช้ัน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมนิสัยในการใฝรู ใฝเรียนอยางสม่ำเสมอและเสริมทักษะการแสวงหาความรู 

/ สังเกต / การเช่ือมโยงใหกับเด็ก 

   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 

 2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมโครงงานบานนักวิทยาศาสตร

นอยประเทศไทย 

O แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
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   2.1 วิธีการพัฒนา 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานหวยลาด ไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ     พันธ

กิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก การ

พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดมีการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณของเด็ก โดยเปน

หลักสูตรท่ีมุงพัฒนาเด็กทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญา เพื่อใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียนรู มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ  สำหรับดานระบบกลไกการเสริมสรางความตระหนัก

รับรู และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัด

การศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  โรงเรียนบานหวยลาด ไดจัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนซึ่งเอื้อประโยชน และอำนวยความสะดวก

ตอการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี

เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ

จัดการเรียนรู เชน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน จัดใหมีอุปกรณ ของ

เลน ของใช เครื ่องนอน เครื ่องอำนวยความสะดวกตางๆ ใหพอเพียงกับเด็ก โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด 

ปลอดภัย ใหมีมุมหนังสือที่จำเปนตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลน

สนาม เครื่องเลนน้ำ เลนทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สำหรับแปรงฟน ลางมือ ทำความสะอาด

รางกาย หองนาหองสวม  พรอมอุปกรณที ่จำเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณท่ีกอใหเกิดการเตรียมความพรอม เนนการ

เรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน จัด

ครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือ มีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัยที่ผานการอบรม

ทางดานการดูแลเด็กปฐมวัย สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพครู

ดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถใน

การวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครองมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณและสื่อการ

เรียนรูท่ีหลากหลายท่ีไดจากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขใน

การเรียนรู   สื ่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดานส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ี
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สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล

การประเมินตนเองประจำป มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวน

รวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 

   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  - แผนปฏิบัติการประจำป 

  - โครงการศึกษาแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 

  - การประชุมรวมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

  - บรรยากาศภายในและนอกหองเรียน 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  ผู บริหารมีการนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ สงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทุกดาน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  การสงเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ

ตัดสินใจและการแกปญหาในเรื่องงายๆ 

   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน และไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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O มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

  จัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย   อารมณ

จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ ่งเปนการจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข  ภายใตคำวา เกง ดี 

มีสุข ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เกิดการ

เรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความ

เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดาน

รางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุก

สวนท้ังกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ

ความรูสึกไดอยางเหมาะสมรูจักยับยั้งช่ังใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบ

ดานสังคมเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได  มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมา

คารวะตอผูใหญดานสติปญญา มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน

แสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง 

จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม เพื่อกอใหเกิดความมีน้ำใจ 

ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศใน

ช้ันเรียนท่ีสงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มี

ความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน 

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน 

  หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ

ตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมิน

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรู  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ดวยเครื่องมือ

และวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก 

โดยใหผู ปกครองมีสวนรวม เพื ่อไดนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียนรูในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที ่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำ

แผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบ
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คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป มีการ

นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมทั้งรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 

    2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  - แฟมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล ผลงานเด็ก รายงานพัฒนาการเด็ก 

  - บรรยากาศหองเรียน/นอกหองเรียน มุมประสบการณ ขอตกลงหองเรียน 

 - โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

          1) ครูเนนการเรียนการสอนใหเด็กเกิดความสุข สนุกสนานและนำมาซึ่งความกระตือรือรนในการใฝรู 

ใฝเรียน ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สรางบรรยากาศเปนกันเองเสมือนบานหลังท่ี 2 ของเด็ก 

  2) ครูสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมสะเต็ม ระดับปฐมวัย

ในทุกระดับช้ัน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  ควรสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดแกปญหา อยางตอเนื่อง 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน มีมุมประสบการณท่ี

เพียงพอมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีสนามเด็กเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

O บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

          -  ดานคุณภาพของเด็ก  ไดมีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ ดานสังคม 

และสติปญญามีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุข

นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กด่ืมนมเปนประจำทุกวัน 

1.3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อ.1 1 7 7 14 1 : 14 

อ.2 1 5 5 10 1 : 10 

อ.3  1 12 4 16 1 : 16 

รวม 3 24 16 40  

ป.1 1 10 9 19 1 : 19 

ป.2 1 10 12 22 1 : 22 

ป.3 1 10 4 14 1 : 14 

ป.4 1 5 8 13 1 : 13 

ป.5 1 7 10 17 1 : 17 

ป.6 1 9 10 19 1 : 19 

รวม 6 51 53 104  
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 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 251 คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับ สังกัด สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

ม.1 1 4 9 13 1 : 13 

ม.2 1 9 11 20 1 : 20 

ม.3 1 4 4 8 1 : 8 

ม.4 1 15 12 27 1 : 27 

ม.5 1 9 15 24 1 : 24 

ม.6 1 6 9 15 1 : 15 

รวม 6 47 60 107  

รวมท้ังสิ้น 15 122 129 251  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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1.5 ผลการประเมินคุณภาพภายในปท่ีผานมา 

     ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (11 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 

โดยหนวยงานตนสังกัด * 

ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

ดีมาก 5.00   

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ดีมาก 5.00   

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ดีมาก 5.00   

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ดีมาก 9.50   

ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก 10.00   

มาตรฐานท่ี 6  ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ดีมาก 32.00   

มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา ดีมาก 14.00   

มาตรฐานท่ี 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก 4.86   

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีมาก 2.50   

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา 

ดีมาก 2.50   

ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ

แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

ดีมาก 2.50   

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100 92.86   
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  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

โดยหนวยงานตนสังกัด * 

ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี    

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ    

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 
ดีเลิศ 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดีเลิศ    
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย                               
O มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

   2.1 วิธีการพัฒนา  

  โรงเรียนบานหวยลาด มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กด่ืมนมเปนประจำทุกวันอยางสม่ำเสมอ มีการ

ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั ้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน จัดหา 

อุปกรณ ซอมแซมสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย สะดวก พรอมใชงานอยูตลอดเวลา ไมมีจุดท่ีเปนอันตราย 

มีกฎ กติกา ขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอรดใหความรูแกเด็ก

เกี่ยวกับโรคติดตอในชุมชน โรคติดตอจากการอยูรวมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค

ตอตานยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก และไดรับความ

รวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหลักดาน ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้

ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับโรงเรียน มี

การจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดี

ของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจัก

ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหองเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู จัก

ชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทำงานรวมกับเพื่อนๆ ได โดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ 

การเรียนรู รู จักเก็บของเลน สิ ่งของเครื ่องใช ของตน และของสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณี

วัฒนธรรม ดวยกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชนพอ วันแม วันไหวครู วันเขาพรรษา สงเสริมพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาส่ิงของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความ

มั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนไดวาดภาพ 

ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทำกิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดี

กับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน โดยครูไดดำเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัด
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ประสบการณการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมรอง เลน เตน อาน ใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  

โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

โดยการเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย ทำใหเด็กไดฝกปฏิบัติการทดลอง การ

สังเกต ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู โดยสงเสริมใหเด็กมีความ

สนใจเรียนรู สิ ่งตางๆ รอบตัว กลาซักถามเพื่อคนหาคำตอบ มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน มีการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขารวม

กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ  มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะโดยการวาดภาพ

ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก 

เรียนรูนอกสถานท่ี แกปญหาในสถานการณจริง 

   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  - โครงการอาหารกลางวนั 

   - โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

  - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค 

  - กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ และกิจวัตรประจำวัน 

  - บันทึกพฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการเด็ก  ช้ินงาน/ผลงานเด็ก แฟมสะสมงาน 

  - แบบบันทึกตาง ๆ  เชน แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง แบบบันทึกการแปรงฟน 

  - แบบบันทึกการด่ืมนม 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  1) เด็กไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีความสามารถดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มี

สุขภาพอนามัยท่ีดี มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะและกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีมารยาทท่ีมี

ความขยันหมั่นเพียร จิตใจเอื้ออารี กตัญู มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยมีทักษะการทำงาน 

  2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมสะเต็ม ระดับปฐมวัยใน

ทุกระดับช้ัน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมนิสัยในการใฝรู ใฝเรียนอยางสม่ำเสมอและเสริมทักษะการแสวงหาความรู 

/ สังเกต / การเช่ือมโยงใหกับเด็ก 

   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 
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 2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมโครงงานบานนักวิทยาศาสตร

นอยประเทศไทย 

O มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

   2.1 วิธีการพัฒนา 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานหวยลาด ไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ      พันธ

กิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก การ

พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดมีการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณของเด็ก โดยเปน

หลักสูตรท่ีมุงพัฒนาเด็กทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญา เพื่อใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียนรู มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ  สำหรับดานระบบกลไกการเสริมสรางความตระหนัก

รับรู และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัด

การศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  โรงเรียนบานหวยลาด ไดจัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนซึ่งเอื้อประโยชน และอำนวยความสะดวก

ตอการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี

เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ

จัดการเรียนรู เชน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน จัดใหมีอุปกรณ ของ

เลน ของใช เครื ่องนอน เครื ่องอำนวยความสะดวกตางๆ ใหพอเพียงกับเด็ก โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด 

ปลอดภัย ใหมีมุมหนังสือที่จำเปนตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลน

สนาม เครื่องเลนน้ำ เลนทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สำหรับแปรงฟน ลางมือ ทำความสะอาด

รางกาย หองนาหองสวม  พรอมอุปกรณที่จำเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณท่ีกอใหเกิดการเตรียมความพรอม เนนการ

เรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน จัด

ครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือ มีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัยที่ผานการอบรม

ทางดานการดูแลเด็กปฐมวัย สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพครู

ดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถใน

การวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครองมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความ
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ปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณและสื่อการ

เรียนรูท่ีหลากหลายท่ีไดจากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขใน

การเรียนรู   สื ่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหบริการดานส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ี

สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล

การประเมินตนเองประจำป มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวน

รวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 

   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  - แผนปฏิบัติการประจำป 

  - โครงการศึกษาแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 

  - การประชุมรวมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

  - บรรยากาศภายในและนอกหองเรียน 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  ผู บริหารมีการนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ สงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทุกดาน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  การสงเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ

ตัดสินใจและการแกปญหาในเรื่องงายๆ 

   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน และไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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O มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

  จัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย   อารมณ

จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ ่งเปนการจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข  ภายใตคำวา เกง ดี 

มีสุข ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เกิดการ

เรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความ

เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดาน

รางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุก

สวนท้ังกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ

ความรูสึกไดอยางเหมาะสมรูจักยับยั้งช่ังใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบ

ดานสังคมเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได  มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมา

คารวะตอผูใหญดานสติปญญา มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน

แสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง 

จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม เพื่อกอใหเกิดความมีน้ำใจ 

ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศใน

ช้ันเรียนท่ีสงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มี

ความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน 

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน 

  หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ

ตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมิน

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรู  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ดวยเครื่องมือ

และวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก 

โดยใหผู ปกครองมีสวนรวม เพื ่อไดนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัด
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ประสบการณการเรียนรูในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที ่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำ

แผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป มีการ

นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมทั้งรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 

    2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  - แฟมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล ผลงานเด็ก รายงานพัฒนาการเด็ก 

  - บรรยากาศหองเรียน/นอกหองเรียน มุมประสบการณ ขอตกลงหองเรียน 

 - โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

          1) ครูเนนการเรียนการสอนใหเด็กเกิดความสุข สนุกสนานและนำมาซึ่งความกระตือรือรนในการใฝรู 

ใฝเรียน ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สรางบรรยากาศเปนกันเองเสมือนบานหลังท่ี 2 ของเด็ก 

  2) ครูสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมสะเต็ม ระดับปฐมวัย

ในทุกระดับช้ัน 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  ควรสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดแกปญหา อยางตอเนื่อง 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน มีมุมประสบการณท่ี

เพียงพอมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีสนามเด็กเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
 

O บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

          -  ดานคุณภาพของเด็ก  ไดมีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ ดานสังคม 

และสติปญญามีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุข
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นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กด่ืมนมเปนประจำทุกวัน 

 

 

อยางสม่ำเสมอ สงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง เพื่อสงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ 

มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารดวย

ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกหองเรียน รูจัก

ชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทำงานรวมกับเพื่อน ๆ ได มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหเด็ก

ไดวาดภาพ ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทำกิจกรรมดวยความสนุกสนาน มี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษา เนนกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสังเกตและกลาแสดงออก มีการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขารวม

กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมการเรียนรู นอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายนอก เรียนรูนอกสถานท่ี แกปญหาในสถานการณจริง 

 -  ดานกระบวนการบริหารและจัดการ จัดใหครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน จัดสภาพแวดลอมและสื่อการ

เรียนรูและจัดใหมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสนับสนุนการจัดประสบการณ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน จัด

สภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรู และจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีเพื ่อการเรียนรูสนับสนุนการจัดประสบการณ 

โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน สอดคลองกับ

บริบทของทองถ่ิน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวมในการบริหารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 -  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดุล  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนอยางมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู มีการจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณ

ตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม  เพื่อกอใหเกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การ

แบงปน  และการรอคอย  เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสงเสริม

ความสนใจใหแกผูเรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือ

เผื่อแตตอกันและกัน  ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝง

คุณธรรม  จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน สามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 

ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
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ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย และมีการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให

ผูปกครองมีสวนรวม  เพื่อไดนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการ

เรียนรูในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

    2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

  - แฟมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล ผลงานเด็ก รายงานพัฒนาการเด็ก 

  - บรรยากาศหองเรียน/นอกหองเรียน  มุมประสบการณ ขอตกลงหองเรียน 

 - แผนปฏิบัติการประจำป 

  - โครงการศึกษาแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา 

  - การประชุมรวมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

  - บรรยากาศภายในและนอกหองเรียน 

 - โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 

 - โครงการอาหารกลางวัน 

   - โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

  - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค 

  - กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ และกิจวัตรประจำวัน 

  - บันทึกพฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการเด็ก  ช้ินงาน/ผลงานเด็ก แฟมสะสมงาน 

  - แบบบันทึกตาง ๆ  เชน แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง แบบบันทึกการแปรงฟน 

  - แบบบันทึกการด่ืมนม 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

    3.1 จุดเดน 

  1) เด็กไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีความสามารถดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม  สติปญญา มี

สุขภาพอนามัยท่ีดี มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะและกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีมารยาทท่ีมี

ความขยันหมั่นเพียร จิตใจเอื้ออารี กตัญู มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยมีทักษะการทำงาน   

  2) ผูบริหารมีการนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ สงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทุกดาน 

  3) ครูเนนการเรียนการสอนใหเด็กเกิดความสุข สนุกสนานและนำมาซึ่งความกระตือรือรนในการใฝรู 

ใฝเรียน ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สรางบรรยากาศเปนกันเองเสมือนบานหลังท่ี 2 ของเด็ก 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  



27 
 
 1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมนิสัยในการใฝรู ใฝเรียนอยางสม่ำเสมอและเสริมทักษะการแสวงหา

ความรู / สังเกต / การเช่ือมโยงใหกับเด็ก 

  2) การสงเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ

ตัดสินใจและการแกปญหาในเรื่องงายๆ 

  3) ควรสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดแกปญหา อยางตอเนื่อง 

    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดาน

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา 

 2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมโครงงานบานนักวิทยาศาสตร

นอยประเทศไทย 

  3) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน และไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

  4) จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน มีมุมประสบการณท่ี

เพียงพอมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีสนามเด็กเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
O มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบานหวยลาด  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ        โดย

การดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อใหครูใชเปนกรอบในการ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีวา “การจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที ่สมบูรณทั ้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข 

  ดังนั้นโรงเรียนบานหวยลาด  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน จำนวน 2 ดาน ไดแก 

1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
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ในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ  สำหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยการ

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

    2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนดคือ 8 กลุมสาระกาเรียนรู และสามารถอาน

ออกตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น สามารถเขียน สื่อสารไดดี รูจักการวางแผน สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบคนขอมูลหรือแสวงหา

ความรูจากส่ือ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะหไดวาส่ิงไหนดี สำคัญ จำเปน รวมท้ัง รูเทาทัน

ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังตารางท่ี 1 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการอาน 

เขียน คิด

วิเคราะห 
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ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลกรทดสอบ

ระดับชาติ  

(O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย + เพิ่ม, - ลด 

คะแนนเฉลี่ย 
หมายเหตุ 

2561 2562 

ภาษาไทย 55.56 42.16 -13.4  

ภาษาอังกฤษ 33.08 25.31 -7.77  

คณิตศาสตร 27.31 30.00 +2.69  

วิทยาศาสตร 37.92 26.50 -11.42  
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย + เพิ่ม, - ลด 

คะแนนเฉลี่ย 
หมายเหตุ 

2561 2562 

ภาษาไทย 47.69 55.75 +8.06  

ภาษาอังกฤษ 24.38 26.75 +2.37  

คณิตศาสตร 25.75 19.50 -6.25  

วิทยาศาสตร 35.25 28.69 -6.56  
 

 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย + เพิ่ม, - ลด 

คะแนนเฉลี่ย 
หมายเหตุ 

2561 2562 

ภาษาไทย 34.26 37.04 +2.78  

สังคมศึกษาฯ 30.29 33.42 +3.13  

ภาษาอังกฤษ 20.30 20.00 -0.03  
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คณิตศาสตร 19.05 15.42 -3.63  

วิทยาศาสตร 23.22 26.71 +3.49  
 

 
 

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

8 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  1) ผู เร ียนมีความสามารถในดานการเลานิทาน  โดยไดร ับการคัดเลือกไปแขงขันเลาน ิทาน

ระดับประเทศ และไดรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน 

  2) นักเรียน สุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ            มี

ระเบียบ วินัย จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
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กฎ กติกา มารยาทของสังคม  ไดแก การเขาแถวในการเดินไปเรียนในแตรายวิชา การเขาแถวซื้ออาหาร และ

การมาเรียนแตเชาเพื่อรวมทำกิจกรรม 5 ส. 

  3) ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญทำใหมีพัฒนาการทางดานการอาน การเขียน และการคำนวณท่ีดีข้ึน 

 4) ผูเรียนนำผลการเรียน สมัครเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ในรอบโควตา ได 

   3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

ควรการพัฒนาดานผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ที ่มีคะเฉลี่ยนอยลง เมื่อ

เทียบกับคะเฉล่ียปการศึกษาท่ีผาน ของผูเรียนโดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติใหสูงข้ึนในปถัดไป และในรายวิชาอื่นใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  2) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

  3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  4) โครงการหองสมุดมีชีวิต 

  5) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

  7) โครงการวันสำคัญ 

  8) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  9) โครงการรักการออม 

 

 

O มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

       โรงเรียนบานหวยลาด การดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมาโดยใชขอมูล

ฐานในการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ
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จัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพ ตามความตองการของครู

และสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพและ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู ที ่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียน 

     2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

          ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน 

และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน มีระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร และ

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการ

บริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนรวมดวย มีการสงเสริม

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการ

พัฒนางานและการเรียนรู ของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน และ

สภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู ของผูเรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

  1) โรงเรียนมีวิสัยทัศน ดังนี ้ นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สู อาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพดวย

เทคโนโลยี นอมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูภูมิปญญาทองถ่ิน มีพันธกิจ คือ พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกคน 

ดานปญหาการเรียนรู เนนเทคโนโลยี มุงสูประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สงเสริมใหผูเรียนสำนึกความเปนไทย รักในทองถิ่น ซึ่งพันธกิจและเปาหมาย เหมาะสมกับบริบท 

สอดคลองกับนโยบาย สนองความตองการ ชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ

ศึกษาชาติ 

  2) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน

และสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตามมาตรฐานตำแหนง 

ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ และมี

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนำมาสูการ

พัฒนาผูเรียน 
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  3) โรงเรียนไดปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยไดระดมความ

คิดเห็นจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ  

  4) ผู เกี ่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการ รวมวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

  5) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และนำผลท่ีไดจากการนิเทศ มาใชในการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน ใหมากยิ่งข้ึน  

  6) โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสงผลใหโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปน

สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ป 2561 ระดับประเทศ (โครงการเล้ียงไกไขเพื่ออาหารกลางวัน 

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง) และมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

  7) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ เชนสมาคมผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 

และจากกลุมจิตอาสาที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ และ

แหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

    3.1 จุดเดน 

          1) ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่นในหลักการบริหารแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาส ใหทุกภาคสวน

ท่ีเกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและจัดการศึกษา เชนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูนำ

ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภายนอก  เปนตน โดยทุกฝายไดรวมกันกำหนดวิสัยทศัน 

พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี

มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ

จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ

รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  2) ผูบริหารมีความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไดมอบหมายใหคณะครูจัดทำ

แผนการเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกลุมสาระ  
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  3) ผูบริหารสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกคณะครูในเรื่องของการครองตน ครองคน และครองงาน 

เชน การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข ด่ืมสุรา และสูบบุหรี่ 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

การจัดทำการเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหกับผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางการส่ือสาร

ที่หลากหลาย เชน ขอมูลผลงานดีเดนของนักเรียน ของคณะครู และของผูบริหาร ขอมูลการประกันคุณภาพ

ภายในทางเพจเฟซบุกโรงเรียน เว็บไซตโรงเรียน เปนตน 

    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  1) โครงการจัดหา ผลิต ซอมบำรุงและการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  2) โครงการพัฒนาระบบนิเวศภายใน 

  3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  4) โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 

  5) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  6) โครงการจัดหาครูผูสอน และบุคลากรเสริม เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

  7) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน 

  8) โครงการพัฒนาระบบวัสดุ-ครุภัณฑ 

  9) โครงการปรับปรุง ซอมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

  10) โครงการปรับปรุงหองเรียน พัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

  11) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  12) โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

  13) โครงการสหกรณครบวงจร 

  14) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 

  15) โครงการอาหารกลางวัน 

  16) โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  17) โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะและการซอมบำรุงรักษา 
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  18) โครงการคาสาธารณูปโภค 

  19) โครงการสวัสดิการรานคาโรงเรียน 

  20) โครงการสวัสดิการใหกับนักเรียน 

  21) โครงการปรับปรุงหองน้ำนักเรียน 

O มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

    2.1 วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบานหวยลาด  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการ

ดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน

เนนการปฏิบัติ (Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้ง

และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ใหนักเรียนมีสวนรวม ครูรูจักผูเรียนเปน

รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมกัน

แลกเปล่ียนเรียนรู และนำผลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปใชจัด

กิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและ

เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและนำขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการ

เรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจน

สรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการ

มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆทั้งภายในหองเรียนและนอก

หองเรียน ครูใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใชครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษาละ 2 เรื่อง 

       2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

  โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการดำเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
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1. จัดหา ผลิต ซอม

บำรุงและการใชส่ือ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

1. ครูผูสอนทุกวิชาผลิตส่ือการเรียนการสอน

หรือนวัตกรรมไมนอยกวา 20 ช้ินตอ 

ปงบประมาณ 

2. หองเรียนทุกหองมีโทรทัศน สามารถใชการ

ไดดี จำนวน 15 เครื่อง 

 

รอยละ  90 ของโครงการนี ้

1. จัดซื้อ จัดหา ส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนการสอน 

2. ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนรูไว

ใชในการเรียนการสอน 

3. นักเรียนไดมีสวนรวมในการผลิต

และใชส่ือการเรียนรู 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จัดหา ผลิต ซอม

บำรุงและการใชส่ือ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

3. ครูและนักเรียนสามารถจัดหาผลิต ซอม

บำรุง และใชส่ือการเรียนรูประกอบการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ส่ือทุกช้ินท่ีผลิตมีความคงทนและมีคุณภาพ 

 

2. หองสมุดมีชีวิต 1. นักเรียนหรือผูใชบริการทุกคนสามารถใช

เวลาวางในการอานหนังสือในหองสมุดเปนการ

เพิ่มศักยภาพนักเรียนในการอาน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

2. นักเรียนมีความใฝรู และรักการคนควา และ

อานไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  

นักเรียนมีความสนใจในการคนควา

หาขอมูล หรืออานหนังสือ ใน

หองสมุดรอยละ 80 เพราะ

หองสมุดมีขนาดกวาง สะอาด นา

ศึกษาหาความรู 

3. วิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

1. ครูทุกคนมีวิจัยเพื่อแกปญหาการเรียนการ

สอน อยางนอยภาคเรียนละ 2 เรื่อง 

2. ผลงานวิจัยของครูสามารถนำไปใชในการ

แกปญหาการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองดาน การอาน การเขียน ดาน

พฤติกรรม และนำไปใชแกปญหานักเรียนท่ีไม

ผานผลการประเมินตามตัวช้ีวัดได 

ครูทุกคนสงผลงานวิจัยครบทุกคน 

แตทุกคนไดสงงานวิจัยอยางนอย 2 

เลม  คิดเปนรอยละ 100 สงครบ  

และงานวิจัยสามารถนำไปปรับใช

ในการเรียนการสอนในหองเรียนท่ี

มีเนื้อหาใกลเคียงกันได 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของ

สถานศึกษาโดยเฉล่ียสูงข้ึนทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 

5. พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

1. ผูบริหาร ครูผูสอนและเจาหนาท่ีโรงเรียน

บานดวยลาดท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 25 คน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเขา

รวมโครงการ จำนวน 10 คน  

3. นักเรียนของโรงเรียนบานหวยลาดท่ีเขารวม

โครงการ จำนวน 251 คน 

ระบบประกันคุณภาพรอยละ 85 มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานของการประกันคุณภาพ

ภายในแตละดาน พรอมท้ังมีความ

เขาในในมาตรฐานใหมมากยิ่งข้ึน 

6. พัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี  5  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มัธยมศึกษาปท่ี 5 

ไดรับการสอนเสริม วิชาภาษาไทย วิชา

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรทุกคน 

 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนเสริมรอย

ละ 90 มีความกระตือรือรน ในการ

เรียนมากข้ึน มีความสนุกสนานใน

การเรียนและทำใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนแตละระดับเพิ่มมาก

ข้ึน 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

 2. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ไดรับการสอนเสริม 8 กลุมสาระทุกคน 

 

7. สงเสริมพัฒนา

ทักษะดานอาชีพ 

1. นักเรียน และเด็กดอยโอกาสระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  - 3 จำนวน ไดเลือกศึกษา

ทางเลือกดานอาชีพ ตามความสนใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

2. นักเรียนและนักเรียนดอยโอกาสในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับบริการการศึกษา

ทางเลือกดานอาชีพทุกคน 

3. นักเรียนและนักเรียนดอยโอกาสในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน  เรียนจบการศึกษา

นักเรียนรอยละ 85 เรียบจบ

หลักสูตรดานอาชีพภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด ไดฝกปฏิบัติ

จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพ

ได รวมท้ังมีคุณธรรมความอดทน

ในการประกอบอาชีพ 
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ทางเลือกดานอาชีพในระยะเวลาท่ีหลักสูตร

กำหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

8. สงเสริมทักษะ

ดานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป และการ

แสดง 

1. นักเรียนมีความสามารถทางดนตรีและ

นาฏศิลป เฉล่ียอยางนอยรอยละ 70  

2. นักเรียนมีความกลาแสดงออกและรูจักใช

เวลาวางใหเปนประโยชน 

3. นักเรียนมีความสามารถเปนท่ียอมรับของ

เพื่อน ครู และชุมชน 

นักเรียนรอยละ 90  มีพื้นฐานใน

การแสดงนาฏศิลป เห็นคุณคาของ

นาฏศิลปไทย มีความกลา

แสดงออกและรักความเปนไทย  

9. หองเรียน

ธรรมชาติ 

1. แหลงเรียนรูจำนวน 2 แหลง คือ แปลง

เกษตร และสวนสมุนไพร 

2. แหลงเรียนรูท่ีสามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

เกษตร และวิชาอื่น ๆ ได 

 

ผลการดำเนินงานรอยละ 90

นักเรียนมีทักษะในการเสาะ

แสวงหาความรู เกิดการเรียนรู

ไดมากข้ึนและทำงานกับเพื่อน

รวมงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. ปรับปรุง

หลักสูตร

สถานศึกษา 

1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสนอง

ความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) และสามารถนำไปใชให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เอื้อตอการเรียนการสอนสำหรับผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษเรียนรวม 

หลักสูตรสถานศึกษามีความ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

ทองถ่ิน และนโยบายของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รอยละ 80 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

11. พัฒนาระบบวัด

ผลประเมินผล 

1. โรงเรียนมีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษาฉบับ

ปรับปรุง  จำนวน 1 เลม 

รอยละ  85 มีระเบียบวัดผลและ

ประเมินผล พรอมกับพัฒนารูปแบ

ข้ันตอน  วิธีการท่ีหลากหลายข้ึน 

ท้ังนี้ยังไดนำปญหาและอุปสรรคไป
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2. แบบทดสอบทุกกลุมสาระการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู 

 

ปรับปรุงแกไข พรอมกับมี

การศึกษาตอไป 

11. พัฒนา

ศักยภาพผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษ

ทางการศึกษา 

 

 

1. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จำนวน 19 คน 

ไดรับการพัฒนาเต็มตาศักยภาพของแตละ

บุคคล       

2. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ จำนวน 19 

ไดรับการพัฒนาดานการศึกษาในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและไดรับสงอำนวยความสะดวก ส่ือ 

บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวง 

3. ใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ จำนวน 

23 คน ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต 

ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะ

ทางวิชาการ ตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน 

IEP ของแตละบุคคล 

4. ครูผูสอน จำนวน 17 คน วางแผนการจัด

การศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized 

Education Program) ท่ีเหมาะสมตอ

พัฒนาการและความตองการพิเศษของเด็กแต

ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน

เด็กพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียน 

ผูปกครอง องคกร และชุมชนมีความรวมมือใน

การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ รอยละ 100 

นักเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษ 

จำนวน 19 คน ไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพ คิดเปนรอยละ 90 

และนักเรียนมีความตองการจำเปน

พิเศษ มีแผน IEP ครบทุกคน คิด

เปนรอยละ 100 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

13. สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

ของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาโดย

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไมต่ำกวา 12 

ช่ัวโมงตอป 

1. มีบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

ในสาขาเฉพาะ ท่ีเพียงพอตอความ

ตองการรอยละ 85 

2. บุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายมีความรบผิดชอบ

อยางมีรอยละ 85 

14. โครงการจัดหา

ครูผูสอนและ

บุคลากรเสริมเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียน 

1. จัดจางครูผูสอน ตำแหนงครูอัตราจาง ท่ีมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  

2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรอยละ  80 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ครูผูสอนรอยละ 92.5 มี

เพียงพอกับความตองการของ

โรงเรียน และมีคุณภาพการศึกษาท่ี

มีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบ

งบประมาณและ

การเงิน 

1. โรงเรียนรอยละ 70 มีการวางแผนการใชจาย

งบประมาณตามโครงการไดทันเวลา 

2. โรงเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองและ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

1. โรงเรียนรอยละ 72.5 ได

วางแผนการใชจาย  งบประมาณ 

เปนไปตามแผนท่ีวางไว ตาม

โครงการ แตงบประมาณ ไม

เพียงพอ ในบางโครงการ 

16. พัฒนาระบบ

วัสดุ-ครุภัณฑ 

1. ครู  นักเรียนและบุคคลอื่นมีความสะดวกใน

การติดตอขอรับบริการดานพัสดุ ครุภัณฑ 

มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 70 อยูในระดับดี 

2.ครูทำงานไดสะดวกรวดเร็ว เกิดความ

คลองตัวมากข้ึน 

ครู นักเรียน และบุคคลอื่น รอยละ

90 มีความพึงพอใจ ในการขอรับ

บริการ เนื่องจากมีการจัดระบบ

การเงินและพัสดุโรงเรียนเปนอยาง

ดี  พรอมกับระบบมีมาตรฐานดีข้ึน 
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17. ปรับปรุง ซอม

บำรุง อาคารเรียน 

อาคารประกอบ

และระบบ

สาธารณูปโภค 

1. หองเรียนทุกอาคารรอยละ 80 สะอาด 

สวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

2. บานพักครูรอยละ 80 มีความมั่นคงแข็งแรง 

สะอาด และปลอดภัยแกคณะครู พนักงานของ

รัฐ 

3. นักเรียนและผูมาใชบริการสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใชไฟฟาและประปา 

การดำเนินโครงการบรรลุเปาหมาย 

เกินรอยละ 80 มีหองเรียน มีไฟฟา

ใช น้ำประปาใชอยางพอเพียง 

รวมถึงความปลอดภัยอีกดวย 

18. ปรับปรุง

หองเรียน พัฒนา

ภูมิทัศนและ

ส่ิงแวดลอม 

1. มีโตะ เกาอี้ สำหรับนั่งพักผอนอยางนอย 7 

ชุด  

2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับไมดอกไม

ประดับเพิ่มข้ึน 

3. สถานศึกษามีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

รอยละ 90 ของโรงเรียน  มีโตะ 

เกาอี้ เพียงพอสำหรับนักเรียน มี

พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน และยังมีแหลง

เรียนรูเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ

เพิ่มข้ึน 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

19. ธนาคารขยะ 

รีไซเคิล 

1. นักเรียนโรงเรียนบานหวยลาดทุกคน ไดมี

สวนรวมในการทำกิจกรรมรอยละ 80 

2. นักเรียนรอยละ 80  สามารถคัดแยกขยะ

เปนหมวดหมูได 

3. ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลง นักเรียน

ท้ิงขยะลงถังขยะท่ีจัดไวให โรงเรียนสะอาด 

นาอยู 

4. นักเรียนมีรายไดพิเศษจากการนำขยะมาขาย  

นักเรียนสวนใหญรอยละ 80 ครู

บุคลากรใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

คุมคาและรูจักการคัดแยกขยะเปน

หมวดหมู รูจักการทำบัญชีรายรับ 

– รายจาย รูจักการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม มีความรับผิดชอบตอ

ชุมชน และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

20. สงเสริมพัฒนา

ดานรางกายและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานระเบียบวินัย 

1. นักเรียน มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย 

รอยละ 75 

2. นักเรียนมีสุขภาพดานรางกายท่ีดี รอยละ 90 

สมบูรณ แข็งแรง 

นักเรียนสวนใหญรอยละ  80 

เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี มี

ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  

มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง รูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน และ
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 สามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข  

21. ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลืออยาง

เหมาะสมตามความเปนจริง 

2. มีแบบฟอรมงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนท่ีเปนแบบเดียวกับ ครบถวนและงาย

ตอการนำไปใช 

3. ครูประจำช้ันและผูปกครองรอยละ 80 ให

ความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4. นักเรียนไดรับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม 

และสติปญญา 

5. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ รูจักตนเอง 

และควบคุมตนเองได เรียนรูอยางมีความสุข 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการ

ดูแลชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา

เต็มศักยภาพ นักเรียนไดรับการ

ดูแลอยางใกลชิด อบอุน จากครู 

พอแม ผูปกครองใหความรวมมือดี

มาก 

22. โรงเรียนดี

ประจำตำบล 

1. โรงเรยีนดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานดาน

ปจจัย ดานกระบวนการ และดานการผลิต ไม

ต่ำกวารอยละ 80 

นักเรียนมี รอยละ 85  พฤติกรรมดี

ข้ึน มีการเรียนรูเกี่ยวกับงานอาชีพมี

จิตสาธารณะและผูปกครองมีสวน- 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

22. โรงเรียนดี

ประจำตำบล 

2. นักเรียน ครู ชุมชน และวัด ไดสานสัมพันธ

โดยการทำกิจกรรมรวมกัน 

รวม พรอมกับใหความรวมมือใน

การดำเนินกิจกรรม 
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23. วันสำคัญ 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบานหวย

ลาด เขารวมกิจกรรมวันสำคัญท่ีโรงเรียนและ

ชุมชนจัดข้ึน คิดเปนรอยละ 90 ข้ึนไป 

2. นักเรียน ครู ครูอัตราจาง และบุคลากร

ทางการศึกษา  มีการนำวัฒนธรรมประเพณี

ไทยไปประยุกตใชประโยชนในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน  

3. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความรัก  

หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยสามารถสืบทอด

และเผยแพร ส่ิงท่ีแสดงถึงความเปนไทยได 

ผลการดำเนินงานอยูในระดับดีมาก 

ขาราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา ใหความรวมมือเปน

อยางดีคิดเปนรอยละ 85 จากการ

ประเมินโครงการวนัสำคัญ 

24. เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักใน

ความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง รอยละ 85 

2. ผูเรียนมีความรู มีทักษะ และดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 85 

3. ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย นิยมไทย รัก

บานเมือง ดำรงซึ่งความเปนไทย รอยละ 85 

ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและมี

ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความรักและภูมิใจในภูมิปญญา

ไทยตระหนักถึงความสำคัญในการ

ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  พัฒนาผูเรียนมีความรู

ทักษะและดำเนินชีวิติตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 

90 

25. สหกรณครบ

วงจร 

1. นักเรียนทุกคนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมซื้อ – 

ขาย ทำใหมีทักษะในการซื้อและขายสินคา 

2. นักเรียนและครูในโรงเรียนรอยละ 80 เปน

สมาชิกสหกรณ 

3. นักเรียนรูจักบทบาทในการเปนผูนำและผู

ตาม การเปนคณะกรรมการและสมาชิก

สหกรณ 

นักเรียนและครูรอยละ 85 เปน

สมาชิกสหกรณรานคาโรงเรียน  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปน 

คณะกรรมการฝกการขาย ทำบัญชี 

รายรับ-รายจายไดดี มีการบริการ

จัดการขายได  รวมถึงการเช็ค

สต็อกสินคาในแตละสัปดาหไดดี  
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4. นักเรียนทุกคนไดออมทรัพยและรูถึง

ประโยชนของการออม 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

26. สงเสริมสุขภาพ

อนามัยในโรงเรียน 

1. นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ทุกคน มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

2. นักเรียนทุกคน รูจักรักษาสุขภาพอนามัย

ตนเองและส่ิงแวดลอม 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีสุขภาพปากและฟนท่ีดี 

4. นักเรียนรอยละ 90 มีน้ำหนักสวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน 

5. นักเรียนรอยละ 99 ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

นักเรียนรอยละ 90 มีสุขภาพ

แข็งแรง มีน้ำหนักสวนสูงตาม

เกณฑ ปราศจากโรคฟนผุและโรค

เหงือก รวมถึงนักเรียนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

27. อาหารกลางวัน 1. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาและปริมาณเพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย 

2. นักเรียนท่ีมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง 

3. นักเรียนไดรับสารอาหารครบทุกหมู 

4. นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการับประทาน

อาหาร 

นักเรียนไดรับประทานอาหาร

กลางวัน รอยละ 100 มีสุขภาพ

รางกายสมบูรณ แข็งแรง รอยละ 

87.5 ไดรับสารอาหารครบทุกหมู 

รอยละ 100 และมีสุขนิสัยท่ีดีใน

การรับประทานอาหาร รอยละ 

87.5  

28. ประชาธิปไตย 1. นักเรียนท่ีใชสิทธิเลือกต้ัง ต้ังแตช้ันอนุบาล –  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

2. คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย 

จำนวน 20 คน 

3. ฝกฝนใหนักเรียนเขาใจการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

นักเรียนรอยละ 90 บรรลุเปาหมาย

การสงเสริมประชาธิปไตยและมีเจต

คติท่ีดีการใชสิทธิ เสรีภาพ  
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4. นักเรียนรูจักใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 

และหนาท่ีของตนเอง 

5. นักเรียนมีสวนรวมในการดูแลปกครองและ

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

29. การปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด 

1. นักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด ต้ังแตช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มี

ความรูความเขาใจโทษและพิษภัยยาเสพติด 

2. นักเรียนพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง อยูในสังคม

ไดอยางปลอดภัย 

3. นักเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการรณรงค

ตอตานปองกันยาเสพติด 

สถานศึกษาดำเนินตามแผนงานและ

มีเครือขายเฝาระวังยาเสพติดทำให

สามารถควบคุม  สารเสพติดได

พอสมควร รวมท้ังนักเรียนรอยละ 

85 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

29. การปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด 

 โทษและพิษภัยยาเสพติด และมี

สวนรวมในการรณรงคตอตานยา

เสพติดและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

30. ทัศนศึกษา

แหลงเรียนรูนอก

สถานศึกษา 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษามีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง 

2. นักเรียนรูจักการนำความรูจากแหลงเรียนรู

มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชน 

3. นักเรียนรูจักแกไขปญหาเปนและอยูรวมใน

สังคมได 

นักเรียนรอยละ  90 ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง รูจักการนำ

ความรูจากแหลงเรียนรูมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนและ

แกปญหาในชีวิตประจำวันได 

31. พัฒนาระบบ

ยานพาหนะและ

การซอมบำรุงรักษา 

1. ซอมแซมดูแลรถยนตของโรงเรียน พรอมใช

งานไดจำนวน 2 คัน 

2. ซอมแซมดูแลรถจักรยานยนตของโรงเรียน

พรอมใชงานได จำนวน 1 คัน 

ยานพาหนะพรอมใชงาน มีความ

คลองตัว ปลอดภัย มากกวารอยละ 

85 
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3. ใหรถยนตและรถจักรยานยนตของโรงเรียน

อยูในสภาพท่ีพรอมท่ีจะใชงานไดและมีคุณภาพ

ท่ีดี 

32. สาธารณูปโภค 1. โรงเรียนมีการควบคุม ดูแลคาใชจาย

สาธารณูปโภคในโรงเรียนรอยละ 80  

2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการคา

สาธารณูปโภคในทิศทางท่ีเปนการประหยัด

พลังงาน 

จากการดำเนินโครงการคา

สาธารณูปโภค ทำใหบุคคลกร และ

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดให

ความรวมมือ ตระหนักถึงการ

ประหยัด รอยละ 75 แตเนื่องจาก

ทางโรงเรียนไดเปดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และตอง

ขยายระบบไฟฟา น้ำประปา การ

เช่ือมตออินเทอรเน็ต ทำให

ความเร็วสูงใหท่ัวถึงทำใหคาใชจาย

ไดเพิ่มมากข้ึน 

33. สวัสดิการ

รานคาในโรงเรียน 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 80 ในโรงเรียนรูเรื่อง

การคาขาย ทุน กำไร 

2. นักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด รอยละ 80  

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ได

เรียนรู เรื่องการคาขาย ทุน กำไร 

รอยละ 85 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

33. สวัสดิการ

รานคาในโรงเรียน 

สามารถเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีประสบการณตรง รูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และนำความรูท่ีได

ไปใชในชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด 

รอยละ 85 สามารถเลือกซื้อสินคา

ท่ีมีประโยชน  

3. นักเรียนมีประสบการณตรง รูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และนำ

ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวัน 

รอยละ 85 
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34. สวัสดิการ

ใหกับนักเรียน 

1. นักเรียนและบุคลากรท่ีประสบอุบัติเหตุไดรับ

บริการชวยเหลือคาสินไหมทดแทนจาก

อุบัติเหตุ รอยละ 80 

2. นักเรียนทุกคนไดรับการบริการจาก

สวัสดิการคุมครองความปลอดภัย 

นักเรียนและบุคคลกรในโรงเรียน

ไดรับคาสินไหมทดแทนตามท่ีไดยื่น

แบบเรียกรองคาสินไหมครบ 100  

35. ปรับปรุง

หองน้ำนักเรียน 

1. มีการปรับปรุงหองน้ำหองสวมท่ีสะอาด ได

มาตรฐาน งายตอการดูแลรักษาและทำความ

สะอาด 

 

1. จากการดำเนินโครงการการ

ปรับปรุงหองน้ำนักเรียนทำให

นักเรียนมีหองน้ำสะอาด  ได

มาตรฐาน งายตอการดูแลทำความ

สะอาด ซึ่งผลการประเมินอยูใน

ระดับรอยละ80 

36. โครงการ รัก

การออม 

1. นักเรียนทุกคนท่ีเขารวมโครงการธนาคาร

โรงเรียนและมีเงนิออมกับธนาคารโรงเรียน 

2. นักเรยีนมีคุณลักษณะนิสัยดานการประหยัด

และออมเงิน 

3  .นักเรียนรอยละ 80 เขาใจแนวทางการบริหาร

ทรัพยากร 

4. นักเรียนทุกคนไดออมทรัพยและรูถึง

ประโยชนของการออม 

นักเรียนทุกระดับช้ันรักการออมเงิน

มีการออมเงินอยางสม่ำเสมอ   

รูจักการวางแผนการใชจายเงิน  

รอยละ 80 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 

  1) ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการเขารวมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อนำความรูมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

  2) ครูมีความต้ังใจมุงมั่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดเรียนรู ท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและใชแหลงเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย   

  3) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง       

  4) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด สภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  

     3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
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  1) ครูควรจัดทำกิจกรรม/โครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหมๆท่ีจะสงเสริมการพัฒนาผลทางการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ใหสูงข้ึน 

   2) ครูควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห โดยขอความ

รวมมือจากผูปกครองเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งมีความจำเปนตอการพัฒนานักเรียนในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 

     3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

  2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  3) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

  5) โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ 

  6) โครงการหองเรียนธรรมชาติ 

  7) โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายและเพิ่มประสิทธิภาพดานระเบียบวินัย 

  8) โครงการประชาธิปไตย 

  9) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
O บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

   2.1 วิธีการพัฒนา   

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไปตามเปาหมายท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ ดีเลิศ ผล

ที่สนับสนุนการประเมินตนเองดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1-6 อานออกเขียนได รอยละ 97.06 มี

ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่สถานศึกษากำหนด ผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉล่ียท่ีสูงข้ึนในวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยม

ศึกปที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นในวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี

คาเฉล่ียสูงข้ึนในวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร เปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา นักเรียน

ทุกคนรวมกิจกรรมจิตอาสา จากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลใหมีการสอนงานอาชีพใหนักเรียน ไมมีอัตรา

ความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งไมมีการทะเลาะวิวาทใน

โรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพรอมใชงาน และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเพื่อสงเสริมการ

คิดวิเคราะหนักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อสงเสริมการคิดและปฏิบัติทุกชั้นเรียน ครูไดรับ

การพัฒนาและนำความรูมาจัดทำแผนการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน 



50 
 
ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความรวมมือในการใชทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการ

ระดมทรัพยากรมาชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

  1)  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด คือ 8 กลุมสาระกาเรียนรู และสามารถ

อานออกตามมาตรฐานการอานในแตละระดับช้ัน สามารถเขียน ส่ือสารไดดี รูจักการวางแผน สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบคนขอมูลหรือแสวงหา

ความรูจากส่ือ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะหไดวาส่ิงไหนดี สำคัญ จำเปน รวมท้ัง รูเทาทัน

ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

         2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน ดังนี้ นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษาสูอาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพดวยเทคโนโลยี 

นอมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูภูมิปญญาทองถ่ิน มีพันธกิจ คือ พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกคน ดานปญหา

การเรียนรู เนนเทคโนโลยี มุงสูประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมใหผูเรียนสำนึกความเปนไทย รักในทองถ่ิน ซึ่งพันธกิจและเปาหมาย เหมาะสมกับบริบท สอดคลองกับ

นโยบาย สนองความตองการ ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

  3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน

และสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตามมาตรฐานตำแหนง 

ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ และมี

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนำมาสูการ

พัฒนาผูเรียน  

  4) โรงเรียนไดปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยไดระดมความ

คิดเห็นจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ  

  5) ผู เกี ่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการ รวมวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

  6) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และนำผลท่ีไดจากการนิเทศ มาใชในการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน ใหมากยิ่งข้ึน  

 7) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ เชนสมาคมผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 

และจากกลุมจิตอาสาที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ และ

แหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ผลการประเมินตนเอง ดังตารางท่ี 2 ผลการพัฒนามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

  8) โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการดำเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน  

   3.1 จุดเดน 
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  1) นักเรียน สุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ 

วินัย จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา 

มารยาทของสังคม ไดแก การเขาแถวในการเดินไปเรียนในแตรายวิชา การเขาแถวซื้ออาหาร และการมาเรียน

แตเชาเพื่อรวมทำกิจกรรม 5 ส. นักเรียนมีผลงานไดรางวัลรับเหรียญทองจาการแขงขันในระดับชาติ จำนวน 3 

รายการ คือ การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3, ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้นม.1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

  2) ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูไดรับการพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญทำใหมีพัฒนาการทางดานการอาน การเขียน และการคำนวณท่ีดีข้ึน 

 3) ผูเรียนนำผลการเรียน สมัครเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ในรอบโควตา ได 

          4) ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่นในหลักการบริหารแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาส ใหทุกภาคสวน

ท่ีเกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและจัดการศึกษา เชนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูนำ

ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภายนอก  เปนตน โดยทุกฝายไดรวมกันกำหนดวิสัยทศัน 

พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี

มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ

จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ

รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  5) ผูบริหารมีความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไดมอบหมายใหคณะครูจัดทำ

แผนการเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกลุมสาระ 

  6) ผูบริหารสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกคณะครูในเรื่องของการครองตน ครองคน และครองงาน 

เชน การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข ด่ืมสุรา และสูบบุหรี่ 

          7) ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการเขารวมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อนำความรูมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

  8) ครูมีความต้ังใจมุงมั่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดเรียนรู  ท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด  ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและใชแหลงเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย   

  9) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง       

  10) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด สภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

 11) ครูมีผลงานไดรางวัลรับเหรียญทองจาการแขงขันในระดับชาติ จำนวน 3 รายการ คือ การแขงขัน

เลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3, ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
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  1) ควรพัฒนาดานผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ของผูเรียนโดยการจัดทำ

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติใหสูงข้ึนในปถัดไป 

  2) การจัดทำการเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหกับผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย เชน ขอมูลผลงานดีเดนของนักเรียน ของคณะครู และของผูบริหาร ขอมูลการประกัน

คุณภาพภายในในทางเพจเฟซบุกโรงเรียน เว็บไซตโรงเรียน  เปนตน 

  3) ครูควรจัดทำกิจกรรม/โครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหมๆท่ีจะสงเสริมการพัฒนาผลทางการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

   4) ครูควรเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห โดยขอความ

รวมมือจากผูปกครองเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งมีความจำเปนตอการพัฒนานักเรียนในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 

     3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงข้ึน  

  1) โครงการจัดหา ผลิต  ซอมบำรุงและการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

  2) โครงการหองสมุดมีชีวิต 

  3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  4) โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 

  5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  6) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  7) โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ 

  8) โครงการสงเสริมทักษะดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง 

  9) โครงการหองเรียนธรรมชาติ 

  10) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

  11) โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 

  12) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

  13) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  14) โครงการจัดหาครูผูสอน และบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

  15) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน 

  16) โครงการพัฒนาระบบวัสดุ-ครุภัณฑ 

  17) โครงการปรับปรุง ซอมบำรุง อาคารเรียน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

  18) โครงการปรับปรุงหองเรียน พัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

  19) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

  20) โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายและเพิ่มประสิทธิภาพดานระเบียบวินัย 

  21) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  22) โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
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  23) โครงการวันสำคัญ 

  24) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  25) โครงการสหกรณครบวงจร 

  26) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 

  27) โครงการอาหารกลางวัน 

  28) โครงการประชาธิปไตย 

  29) โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  30) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

  31) โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะและการซอมบำรุงรักษา 

  32) โครงการคาสาธารณูปโภค 

  33)  โครงการสวัสดิการรานคาโรงเรียน 

34) โครงการสวัสดิการใหกับนักเรียน 

  35) โครงการปรับปรุงหองน้ำนักเรียน 

 

ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

วันเดือนป รางวัล หนวยงาน 

21-23 ธ.ค. 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเลา

นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเลา

นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเลา

นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

20 ก.พ. 2563 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice) ดานพัฒนาทักษะดานการอานและการ

เขียน 

ศูนยพัฒนาคูณภาพการศึกษา

อำเภอน้ำหนาว 
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ประกาศ โรงเรียนบานหวยลาด 
เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 

.................................................. 
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน 
จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียนบานหวยลาด เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 
2561  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญขอหนึ่ง คือ มีการ
กำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให
หนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ   ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โรงเรียนบานหวยลาด  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียน
บานหวยลาด จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสำหรับการสงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

                                 ประกาศ ณ วันท่ี 1  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
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    ( นายสมยศ   พรหมพล )  
                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 

   
 

     เอกสารแนบทายประกาศ โรงเรียนบานหวยลาด 
     เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 สงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดยใชกระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
3.1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก 
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เอกสารแนบทายประกาศ โรงเรียนบานหวยลาด 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

 1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 2.1 ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวะผูนำ และมีจิตอาสา 

 2.2 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีรำพ้ืนบานและแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม 

 2.3 ผูเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

 2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด ชัดเจน เปนโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผานดาวเทียม (DLIT)  
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ PDCA การบริหารและจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตร สถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ การจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น ปลอดภัย มีแหลงพักผอนท่ีเพียงพอสำหรับผูเรียนและมีแหลงสืบคนขอมูล

ทางอินเทอรเน็ตท่ีเขาถึงไดงาย 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิาร จัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

3.1 ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิด สรางสรรคโดยการปฏิบัติ

จริงผานการทำโครงงาน กิจกรรม การฝกปฏิบัติในสถานการณจรงิ และนักเรียนขยายความคิดนำไปปรับใชใน

ชีวิตได 

 
3.2 ครูพัฒนาและใชสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูใน ชุมชนท่ีสอดคลองกับสาระท่ี

สอน สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนุกในการเรียนรู 

 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและ 

     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกาศ โรงเรียนบานหวยลาด 
เร่ือง กำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
.................................................. 

โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน 
จึงใหยกเลิกประกาศ โรงเรียนบานหวยลาด            เรื่อง การกำหนดเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลง
วันท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญขอหนึ่ง คือ มีการ
กำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให
หนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานหวยลาด  ในการประชุมครั ้งที่ 2/2561  เมื ่อวันที่  31  ตุลาคม พ.ศ. 2561  

โรงเรียนบานหวยลาด จึงประกาศกำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการสงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาการตรวจสอบ                    การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให

บรรลุความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด                              ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี ้

                                 ประกาศ ณ วันท่ี 1  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

                             

 

       (นายสมยศ  พรหมพล)  

                 ผูอำนวยการโรงเรียนบานบานหวยลาด 

เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

     1. เด็กรอยละ 90 มีน้ำหนักและสวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย   

     2. เด็กรอยละ 90 สามารถเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลวประสานสัมพันธและทรงตัวได 

     3. เด็กรอยละ 90 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 

     4. เด็กทุกคน เลน ทำกิจกรรม ไดอยางปลอดภัยท้ังตัวเองและผูอ่ืน 
     5. เด็กทุกคน หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรคและระวังภัยจากบุคคลสิง่แวดลอม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
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     6. เด็กรอยละ 90 สามารถแสดงอารมณ ความรูสึก ไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสมตามวัย 
     7. เด็กรอยละ 80 รูจักยับย้ัง ชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของ
ตนเองและผูอ่ืน 
     8. เด็กรอยละ 85 กลาพูด มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ  
     9. เด็กรอยละ 90 สนใจ มีความสุขและแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได  
    10. เด็กรอยละ 90 มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ชวยเหลือ และแบงปน  
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
    11. เด็กรอยละ 90 สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันไดเหมาะสม 
    12. เด็กรอยละ 90 มีวินัยในตนเอง เก็บของเลน ของใชเขาท่ีอยางเรียบรอยดวยตนเอง 
    13. เด็กรอยละ 80 สามารถทำงานท่ีไดรับมอบหมายจนสำเร็จไดดวยตนเอง  
    14. เด็กรอยละ 90 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง  
    15. เด็กรอยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และท้ิงขยะไดถูกท่ีไดดวยตนเอง  
    16. เด็กรอยละ 85 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ  
    17. เด็กรอยละ 85 สามารถเลนหรือทำงานรวมมือกับเพ่ือนได  
    18. เด็กรอยละ 90 สามารถทักทาย พูดคุยกับผูใหญและบุคคลท่ีคุนเคยไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ  
    19. เด็กรอยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงได  
    20. เด็กรอยละ 85 สามารถปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ  
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
    21. เด็กรอยละ 90 สามารถฟง และสนทนาโตตอบ และเลาเปนเรื่องราวได  
    22. เด็กรอยละ 80 สามารถจับคู เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุม เรียงลาดับเหตุการณได  
    23. เด็กรอยละ 80 สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนในสถานการณหรือการกระทำได  
    24. เด็กรอยละ 70 สามารถระบุปญหา สรางทางเลอืก และเลือกวิธีแกปญหาได  
    25. เด็กรอยละ 70 สามารถคนหาคาตอบของขอสงสัยโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง  
    26. เด็กรอยละ 70 สามารถใชสื่อ เทคโนโลยี แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือในการเรียนรู
และแสวงหาความรูได  

 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     1. สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  ระดับดีเลิศ 
     2.สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกจิการจัดการเรียนการสอน เพียงพอทุกชั้นเรียน 

     3.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถตามมาตรฐานตำแหนง ระดับ

ดีเลิศ 

     4.สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม ระดับดี 

     5.สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ

และพัฒนาครู ระดับดี 
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     6.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ระดับดี 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
     1.ครูทำแผนการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ รอยละ 90 

     2.ครูสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมีความสุข รอยละ 90 

     3.ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก รอยละ 90 

     4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก รอยละ 90 

 

เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

ดี 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

    1.ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการอานเขียนภาษาไทยอยูในระดับดีตามเกณฑสถานศึกษา  
    2.ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการสนทนา นำเสนองาน งาน ผลงาน ไดตามเกณฑสถานศึกษา  
    3.ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงาย  
    4.ผูเรียนรอยละ 80 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป  
    5.ผูเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการคิด อยูในระดับดี ตามเกณฑสถานศึกษา 

    6.ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสาร อยูในระดับดี ตามเกณฑสถานศึกษา 

    7.ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการแกปญหา อยูในระดับดี ตามเกณฑสถานศึกษา 
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    8.ผูเรียนรอยละ 80 มีผลงานจากการทำโครงงาน ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ข้ันตอนการทำงาน และปญหาอุปสรรคของการทำงานได 
    9.ผูเรียนรอยละ 90 สามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสรุปความรูดวยตนเอง  
   10.ผูเรียนรอยละ 90 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวา ระดับ 2 ข้ึนไป 

   11.ผลการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET ) พัฒนาข้ึนเมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา  
   12.ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน มีความรูและทักษะพ้ืนฐานตองานอาชีพอยางนอย 1 อาชีพ  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

   13.ผูเรียนรอยละ 95 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนำ มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข 
เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน  
   14.ผูเรียนทุกคน เปนสมาขิกและรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเน่ือง  
   15.ผูเรียนรอยละ 85 สามารถรำพ้ืนบาน  
   16.ผูเรียนทุกคน สวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน 
   17.ผูเรียนรอยละ 90 ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

   18.ผูเรียนรอยละ 95 มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
   19.ผูเรียนทุกคนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด  
   20.ผูเรียนทุกคนไมทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
   21.ผูเรียนทุกคนไดรับการเย่ียมบาน และโรงเรียนนาขอมูลมาใชในการดูแลชวยเหลือผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1.เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด ชัดเจน ระดับดี 

    2.ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

    3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

ระดับดี 

    4.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับเลิศ 

    5.จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับดี 

    6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับดี 

 

 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

    1.ครูรอยละ 80  จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิด สรางสรรคโดย

การปฏิบัติจริงผานการทำโครงงาน กิจกรรม การฝกปฏิบติัในสถานการณจริง และนักเรียนขยายความคิดนำไป

ปรับใชในชีวิตประจำวันไดระดับดี ข้ึนไป 
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    2.ครูรอยละ 90  ครูพัฒนาและใชสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูใน ชุมชนท่ี

สอดคลองกับสาระการเรียนรูท่ีสอน สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนุกในการเรียนรูระดับดี ข้ึนไป 

    3.ครูทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี ข้ึนไป 

    4.ครูรอยละ 90  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับดี 

    5.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ระดับ

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ประกาศโรงเรยีนบานหวยลาด 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได

กำหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญขอหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศกึษา

และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดาเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจาปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ

สาธารณชนเพ่ือนาไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพือ่พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป

โรงเรียนบานหวยลาดจึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชวิธีการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 

๑. นางสมยศ   พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด   ประธานกรรมการ 

๒. นายวิโรจน     แสงพวง  ผูอำนวยการโรงเรียบานโคกมน       กรรมการ 

๓. นางกชนันท   โนรินทร  ศึกษานิเทศก          กรรมการ 

๔. นางสัญญาลักษณ   หีบแกว  ครู คศ. 1           กรรมการ 
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๕. นางวิภาดา    พรหมอินทร  ครู คศ. 2    กรรมการและเลขานุการ 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี   1  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 

(นายสมยศ    พรหมพล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานหวยลาด 

ที่ 30/2563 

เรื่อง แตงต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

…………………………………………. 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหน่ึง                  คือมีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและมาตรา 48             ใหหนวยงาน

ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ืองโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพือ่นาไปสูการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพือ่พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป

โรงเรียนบานหวยลาดจึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชวิธีการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

โรงเรียนบานหวยลาด จึงแตงต้ังขาราการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแลวเสร็จ ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 
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1.1 นางลักษณา  พรหมพล    ผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

1.2 นายพัฒน  พิลาบุตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 

1.3 นายสมบูรณ   นามวงศ  ครู คศ.3   กรรมการ 

1.4 นางกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 

1.5 นางวิภาดา   พรมอินทร  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ ใหคำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แกไขปญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา แกคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบดวย 

2.1 นางสาววิไล    แกวประสงค ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวสายใจ มะประสิทธ์ิ  ครู คศ.1    กรรมการ 

2.3 นางสาวกีรติ  ขอยแกว  บุคลากรวิทยาศาสตร   กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 

3.1  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ  

3.2  นางกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 

3.3  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2   กรรมการ 

3.4  นางวิไลลักษณ  วงศวิริยชาติ ครู คศ.1   กรรมการ 

3.5 นางสาวดารภา  ขวัญพรม ครู คศ.1   กรรมการ 

3.6 นางรจนาถ  ปานขาว  ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.7 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.1   กรรมการ 

   3.8 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.1    กรรมการ 

3.9 นายสุรวี  เขียวลี  ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.10 นายนพรัตน  ขันติเจริญ ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.11 นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.12 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.13 นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1   กรรมการ 
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3.14 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครูผูชวย   กรรมการ 

   3.15 นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย    กรรมการ 

   3.16 นายอภิชยั  ธรรมเสนา  ครูผูชวย    กรรมการ 

3.14  นายแดนไทย  คำภีร  ครูอัตราจาง  กรรมการ  

3.15   นางวิภาดา  พรมอินทร ครู คศ.2   กรรมการเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนาที่ดังน้ี 

1. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2. กำกับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน และทำหนาท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ใหโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบดวย 8 ประการคือ 

1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5) จัดใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7) จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 

 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 

 

3.1 นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 

3.2 นายสุรวี  เขียวลี             ครู คศ.1   กรรมการ 
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3.3 นายวรายุ  ขวัญลอย              ครู คศ.1   กรรมการ 

3.4 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย            ครู คศ.1   กรรมการ 

3.5 นายยุรนันท  พรรณขาม             ครูผูชวย    กรรมการ 

3.6 นางสาวชนาพร  ขวัญลอม           ครูธุรการ   กรรมการ 

3.7 นายนำพล  เสคำพันธ             ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 

 

 

              มีหนาที่ ดำเนินการรวบรวมขอมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562 

เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหคณะกรรมการ

ที่ไดรับการแตงตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไดขอมูลครบถวน ถูกตองตามสภาพความเปน

จริงที่สุด จัดสงหนวยงานตนสังกัด จำนวน 1 เลม ภายใน วันที่ 28 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเรียบรอย อันจะยัง

สงผลใหเปนไปตามทิศทางและวัตถุประสงคการพัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาตอไป 

 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  18  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

    ลงชื่อ 

     (นางลักษณา  พรหมพล) 

                                   ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบานหวยลาด 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 

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

 

      มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหวยลาด ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี                     

18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา                  

2562  ดวยมติเปนเอกฉันทใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 

 

 

     ลงช่ือ 

(นายพัฒน  พิลาบุตร) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบานหวยลาด 
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     ลงช่ือ 

(นางลักษณา  พรหมพล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 

 

 

 

เกียรติบัตร 
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