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ค ำน ำ 

 

 “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563” ฉบับนี้  จัดท าขึ้น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนา                  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ในปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 2  ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่น าเสนอวิธีการ
พัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ทั้งคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม 
สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 รวม 40 คน ครูผู้สอน 3 คน ครูผู้ดูแลเด็ก - คน จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ มีผล
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 

1) เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีความสามารถด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
สติปัญญา มีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา เด็กปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มีมารยาทที่มีความขยันหมั่นเพียร จิตใจเอ้ืออารี กตัญญู มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์มีทักษะการท างาน 
  2) ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุกด้าน 
  3) ครูเน้นการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานและน ามาซึ่งความกระตือรือร้นใน
การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศเป็น กันเองเสมือนบ้านหลังที่  2 
ของเด็ก 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างสม่ าเสมอและเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้/สังเกต/การเชื่อมโยงให้กับเด็ก 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
ดีทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
  3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมโครงงานกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  4) การส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในเรื่องง่ายๆ 
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แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
  2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมโครงงานกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน และได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  4) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีมุม
ประสบการณ์ที่เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมสะเต็ม ระดับ
ปฐมวัยในทุกระดับชั้น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

            โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับ  
ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 246  คน  ครูผู้สอน .....18..... คน จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้    
           1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
           1)  ผู้เรียนมี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีระเบียบวินัย มารยาทดี และมี
คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายสะอาด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   ร้อยละ 83.09 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 83.98 มีความสามารถในการค านวณ 89.28 สามารถคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 
82.61และสร้างนวัตกรรมได้ ร้อยละ 81.00 นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร้อยละ 81.00   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ  88.38         
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 81.00 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 92.42 ผู้เรียนมีความภาคภูมิในท้องถิ่นได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและชุมชมร้อยละ 95.00 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่างและ
หลากหลายและสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  และมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ คือ เด็กหญิงชญานิศ ค าภีร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัง
กวางหลักด่าน และได้รับรางวัลเหรียญทองการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ อีกทั้งยังมี
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท กระบี่
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กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ จากหน่วยกรมพลศึกษา และมีนักเรียนจ านวน 13 คน 
ได้รับ ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 2563 จากหน่วยงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
         2) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนบุคลากรให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน พร้อมจัดหางบประมาณในการจัดฐานการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและมี
รายงานผลการจัดการศึกษาให้ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทราบ รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน และหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าและต่อเนื่อง ผลท าให้ 
โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีที่ 1 รางวัลผลงาน
รางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญ
ทองการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน “ระบบดูแลการช่วยเหลือ
นักเรียน” ปี 2563 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอน้ าหนาว รางวัลชนะเลิศระดับ เหรียญ
ทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Classroom” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอน้ าหนาว 
           3) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์หลักสูตร จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดท าสื่อ 
นวัตกรรม และใช้สื่อการสอน ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีวิธีการประเมินผล ที่หลากหลาย และอบรม สั่งสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม        
มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูมีผลงานได้รางวัล
เป็นผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กระบี่กระบอง 
อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  จากหน่วยกรมพลศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
           1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) โดย
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้น
ในปีถัดไป 

2) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน   
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   3) ครูควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ได้น าความรู้มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย การเรียนการสอนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการท างาน รักการท างานที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

2) แผนงาน/โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารเรียนให้ได้มาตรฐานตามห้องเรียน
มาตรฐานเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มากขึ้น  การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาระบบบริการบริหารการท างานให้เกิดความชัดเจนและ
คล่องตัว ส่งเสริมการวางแผน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การนิเทศภายในและการติดตาม
รายงานผลการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถและวิชาชีพให้ก้าวหน้า  

3) แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริม               
และพัฒนาผู้เรียน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า  วิจัย  การส่งเสริม
ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง การส่งเสริมให้ครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวก การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันทันสมัย สะดวกต่อ             
การเข้าถึงและการให้บริการและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน(ไทย) บ้านห้วยลาด  (อังกฤษ) Banhuaylad School 
 รหัสโรงเรียน(10 หลัก) 1067380536   (Smis8หลัก) 67020162    (Obec6หลัก) 380536 
 ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโนนชาติ  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    
 โทรศัพท์ 05-6029-247   โทรสาร -    e-mail  huayladschool@gmail.com 
 Website http://data.bopp-obec.info/web?School_ID=1067380536 

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง 12 ตุลาคม 2500  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2  :  66  
กิโลเมตร 

ปรัชญำกำรศึกษำ  
“อาวุธา วิย ปญฺญา” 

ปัญญา  ประดุจดัง อาวุธ 
 

วิสัยทัศน์  
  นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สู่อาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี น้อมน าวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ  
  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคน ด้านปัญหาการเรียนรู้ เน้นเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
พัฒนาทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกความเป็นไทย รักในท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์  
การส่งเสริมการสร้างอาชีพและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อัตลักษณ์ 

โรงเรียนสะอาด เด็กมารยาทดี มีระเบียบ ไหว้สวย 
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1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
     1) ข้อมูลผู้บริหำร  
     1.1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ -สกุล นางลักษณา  พรหมพล  โทรศัพท์  08-3300-4541          
e-mail kruluksana1@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 
     2) ต ำแหน่งบุคลำกรจ ำแนกตำมเพศและวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งบุคลำกร 
เพศ วุฒิทำงกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 1 1 - - 1 - 
2. ข้าราชการครู 8 12 20 - 17 3 - 
3. พนักงานราชการ - - - - - - - 
4. ครูอัตราจ้างชาวไทย - - - - - - - 
5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - - - - - 
6. ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 
7. ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 1 1 - - 

รวม 9 14 23 1 18 4 - 
คิดเป็นร้อยละ 31.13 60.87 100.00 4.35 78.26 17.39 - 
3) ภำระงำนสอน 

 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
 ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 5 
  2. คณิตศาสตร์ 2 17 
  3. วิทยาศาสตร์ 5 13 
  4. ภาษาไทย 3 12 
  5. ภาษาอังกฤษ 2 20 
  6. สังคมศึกษา 2 12 
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 14 
  8. ศิลปะ 1 15 
  9. ปฐมวัย 3 25 

รวม 21   
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4) กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรในสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ  สกุล 
วุฒิ

สูงสุด 
วิชำเอก/

ควำมสำมำรถพิเศษ 
วิทยฐำนะ 

จ ำนวนชัว
โมงท่ีได้รับ
กำรพัฒนำ 

1 นางลักษณา  พรหมพล ป.โท การบริหารการศึกษา 
ช านาญการ

พิเศษ 
   98 ชม. 

2 นายสมบูรณ์  นามวงศ์ ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 
ช านาญการ

พิเศษ 
24 ชม. 

3 นางสาวณภัทร พงค์ค า ป.ตรี คณิตศาสตร์ ช านาญการ 90 ชม. 

4 นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา 
ป.โท บริหารการศึกษา 

ช านาญการ 93 ชม. 
ป.ตรี การประถมศึกษา 

5 นางวิภาดา  พรมอินทร์ 
ป.ตรี พัฒนาสังคม 

ช านาญการ    70 ชม. 
ป.โท 

การวิจัยและการ
พัฒนาการศึกษา 

6 นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 132 ชม. 
7 นางสาวดาราภา  ขวัญพรม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ - 66 ชม. 
8 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ - 46 ชม. 
9 นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -    44 ชม. 
10 นายสุรวี  เขียวล ี ป.ตรี เคมี - 34 ชม. 
11 นายนพรัตน์  ขันติเจริญ ป.ตรี ฟิสิกส์ - 54 ชม. 
12 นายวรายุ  ขวัญลอย ป.ตรี คอมพิวเตอร์ - 121 ชม. 
13 นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย ป.ตรี ภาษาไทย - 32 ชม. 
14 นายน าพล  เสค าพันธ์ ป.ตรี ดนตรีศึกษา - 48 ชม. 
15 นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 51 ชม. 
16 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน ป.ตรี คณิตศาสตร์ - 86 ชม. 
17 นายยุรนันท์  พรรณขาม ป.ตรี ชีววิทยา -  116 ชม. 
18 นางสาวสุวรรณี   แก้วเกตุ ป.ตรี การประถมศึกษา - 36 ชม. 
19 นายอภิชัย  ธรรมเสนา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ - 36 ชม. 
20 นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ป.ตรี  พละศึกษา - 16 ชม. 

21 นางสาวจีรัชญา  ขวัญพรม ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 
80 ชม. 

ป.โท บริหารการศึกษา 
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22 นายวสุ ขวัญตึก ป.ตรี รัฐศาสตร์ - 26 ชม. 

23 นายค าผิน  จันทร์สรุยะ มศ.5 - - - 
24 นางสาวชนาพร  ขวัญล้อม ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 22 ชม. 
 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 9  ธันวาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 276  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อ.1 1 10 8 18 1:18 

อ.2 1 6 7 13 1:13 

อ.3 1 5 5 10 1:10 

รวม 3 21 20 41  

ป.1 1 12 5 17 1:17 

ป.2 1 11 9 20 1:20 

ป.3 1 9 13 22 1:22 

ป.4 1 9 5 14 1:14 

ป.5 1 8 9 17 1:17 

ป.6 1 6 10 16 1:16 

รวม 6 55 51 106  

ม.1 1 10 10 20 2:20 

ม.2 1 4 9 13 2:13 

ม.3 1 8 13 21 1:21 

ม.4 1 15 10 25 2:25 

ม.5 1 14 12 26 2:26 

ม.6 1 9 15 24 2:24 

รวม 6 60 69 129  

รวมทั้งสิ้น 15 136 140 276  
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1.4 ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

    นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน       18  
 

คน 
 

       

พัฒนำกำร 
 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 15 83.33 3 16.67 - - 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 17 94.44 5 5.56 - - 

ด้ำนสติปัญญำ 10 55.56 8 44.44 - - 

ด้ำนสังคม 12 66.67 6 33.33 - - 

 

    นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 2  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน     13 
 

คน 
 

       

พัฒนำกำร 
 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 13 100.00 - - - - 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 13 100.00 - - - - 

ด้ำนสติปัญญำ 10 77.00 3 23.07 - - 

ด้ำนสังคม 13 100.00 - - - - 

 

    นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน      10 
 

คน 
 

       

พัฒนำกำร 
ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 10 100 - - - - 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 10 100 - - - - 

ด้ำนสติปัญญำ 8 80 2 20 - - 

ด้ำนสังคม 10 100 - - - - 
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1.5 ผลกำรประเมินตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563) 
     1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563) 
      1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย 88.23 95.23 100.00 100.00 100.00 73.33 92.79 
คณิตศาสตร์ 88.23 95.23 76.47 66.66 66.66 80.00 78.88 
วิทยาศาสตร์ 88.23 80.95 100.00 100.00 100.00 80.00 91.53 
สังคมศึกษา 82.35 95.23 94.11 100.00 91.66 93.33 92.78 
สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ศิลปะฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.66 97.78 
การงานฯ 100.00 95.23 100.00 100.00 100.00 93.33 98.09 
ภาษาอังกฤษ 94.11 66.66 64.70 75.00 83.33 80.00 77.30 
 
  1.2)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ม.1 ม.2 ม.3 ม..4 ม..5 ม..6 เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 52.38 53.84 47.62 47.62 70.83 60.87 55.53 
คณิตศาสตร์ 66.67 69.23 66.67 90.47 100.00 100.00 98.61 
วิทยาศาสตร์ 61.90 65.38 62.50 78.57 100.00 100.00 93.67 
สังคมศึกษา 57.14 65.39 52.38 69.04 77.08 73.91 78.99 
สุขศึกษาฯ 95.24 100.00 85.71 100.00 100.00 100.00 96.19 
ศิลปะฯ 76.19 92.31 85.00 80.95 83.33 100.00 83.56 
การงานฯ 66.67 84.61 85.71 42.86 79.17 100.00 91.80 
ภาษาอังกฤษ 69.56 61.54 85.71 71.43 75.00 69.56 86.56 
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1.6 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 17 10 58.82 7 41.17 0 0 0 0 
ป.2 21 11 52.38 10 47.62 0 0 0 0 
ป.3 22 15 68.18 7 31.82 0 0 0 0 
ป.4 14 14 100 0 0 0 0 0 0 
ป.5 16 10 62.50 6 37.50 0 0 0 0 
ป.6 18 12 66.67 6 33.33 0 0 0 0 

รวม 108 72 68.09 36 31.91 0 0 0 0 

ม.1 21 19 86.63 3 13.63 0 0 0 0 
ม.2 13 11 84.62 2 15.38 0 0 0 0 
ม.3 24 12 50.00 8 33.33 4 16.67 0 0 

รวม 58 42 73.75 13 20.78 4 5.56 0 0 

ม.4 23 18 78.26 5 21.73 0 0 0 0 
ม.5 26 26 100 0 0 0 0 0 0 
ม.6 23 23 100 0 0 0 0 0 0 

รวม 72 67 92.75 5 21.73 0 0 0 0 

 
 1.7 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 17 9 52.94 5 29.41 3 17.65 0 0 
ป.2 21 11 52.38 9 42.86 1 4.76 0 0 
ป.3 22 15 68.18 7 31.82 0 0 0 0 
ป.4 14 6 42.86 6 42.86 2 14.29 0 0 
ป.5 16 8 50 6 37.5 2 12.5 0 0 
ป.6 18 13 72.22 4 22.22 1 5.56 0 0 
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รวม 108 62 56.43 37 34.44 9 9.13 0 0 

ม.1 21 16 76.19 5 23.81 0 0 0 0 
ม.2 13 11 84.62 1 7.69 2 15.38 0 0 
ม.3 20 8 33.33 8 33.33 4 16.67 0 0 

รวม 58 35 64.71 14 21.61 6 10.68 0 0 

ม.4 23 9 39.13 14 60.87 0 0 0 0 
ม.5 26 26 100 0 0 0 0 0 0 
ม.6 23 23 100 0 0 0 0 0 0 

รวม 72 53 79.71 14 20.29 0 0 0 0 

 
1.8 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.6 18 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 

ม.3 24 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 

ม.6 23 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 

รวม 65 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 

 
1.9 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ป.1 17 17 100.00 0 0 

ป.2 21 21 100.00 0 0 

ป.3 22 22 100.00 0 0 

ป.4 14 14 100.00 0 0 

ป.5 16 16 100.00 0 0 

ป.6 18 18 100.00 0 0 

รวม 108 108 100.00 0 0 
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ม.1 21 21 100.00 0 0 

ม.2 13 13 100.00 0 0 

ม.3 21 21 100.00 0 0 

รวม 58 58 100.00 0 0 

ม.4 23 23 100.00 0 0 

ม.5 26 26 100.00 0 0 

ม.6 23 23 100.00 0 0 

รวม 72 72 100.00 0 0 

 
1.10 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีท่ีผ่ำนมำ 
       ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับปฐมวัย (3 มำตรฐำน) 

 

 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
1.1 มีการพฒันาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

90.72 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

87.33 ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

84.32 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

86.77 ดีเลิศ 

กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  1 87.28 ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

92.00 ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100.00 ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 92.00 ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

95.00 ยอดเยี่ยม 
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2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

90.00 ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 92.00 ยอดเยี่ยม 
กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  2 93.50 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

86.67 ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

86.67 ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 95.00 ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

93.33 ยอดเยี่ยม 

กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  3 90.42 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 90.40 ยอดเยี่ยม 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 

ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มำตรฐำน) 
 

 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

คะแนนร้อยละ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

83.09 ดีเลิศ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

83.98 ดีเลิศ 

3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 86.28 ดีเลิศ 
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

82.61 ดีเลิศ 

5.   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 81.00 ดีเลิศ 
6.   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

81.00 ดีเลิศ 

7.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 88.38 ดีเลิศ 
8.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 ดีเลิศ 
9.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 

92.42 ยอดเยี่ยม 

10. ผู้เรียนมีความภาคภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95.00 ยอดเยี่ยม 
11. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่างและหลากหลาย 95.00 ยอดเยี่ยม 
12. ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 92.00 ยอดเยี่ยม 

กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  1 86.73 ดีเลิศ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

จ ำนวนข้อที่
ปฏิบัติได้ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
(มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 5 ข้อ ) 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (มาตรฐานโรงเรียน
ก าหนดไว้ 5 ข้อ ) 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานและทุกกลุ่มเป้าหมาย (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 
 7 ข้อ ) 

7 ข้อ ยอดเยี่ยม 

4.  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 6 ข้อ ) 

5 ข้อ ดีเลิศ 

5.  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 5 ข้อ ) 

5 ข้อ  ยอดเยี่ยม 

6.  การจัดระบบเทคโนโลยสารเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 10 ข้อ ) 

8 ข้อ  ดีเลิศ 

กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  2 35 ข้อ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 8 
ข้อ ) 

 8 ข้อ  ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
(มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 8 ข้อ ) 

7 ข้อ  ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 
 7 ข้อ ) 

6 ข้อ ดีเลิศ 

4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 5 ข้อ ) 

4 ข้อ ดีเลิศ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (มาตรฐานโรงเรียนก าหนดไว้ 8 ข้อ ) 

7 ข้อ ดีเลิศ 

กำรประเมินในภำพรวม มำตรฐำนที่  3 32 ข้อ ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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**หมำยเหตุ มำตรฐำนที่ 2 และ 3 คือกำรสรุปกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำร

ประกันคุณภำพของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 มี 5 ระดับ 

ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย                               

O มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก  
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ       

โรงเรียนบ้านห้วยลาด มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ การ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัดการโครงการอาหารกลางวัน มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
เดือนละ 1 ครั้ง  มีกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
ให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตรายตามโครงการจัดหา มีกฎ 
กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็ก
เกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก 
และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักด่าน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วม
การแข่งขันภายในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาท
ที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น 
สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิ จกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน 
มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครู ได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง 



23 
 

เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้ าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดย
การวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

1. รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ร้อยละ 100  ซึ่งสงเกตได้จากการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง และการตรวจสุขภาพประจ าสัปดาห์ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐  

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

4. เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของ
ส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งสังเกตได้จากการการเรียนรู้ตามแผนจัดประสบการณ์ 

6. โครงการอาหารกลางวัน 
   7. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับเด็กปฐมวัย 
  8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 10. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และกิจวัตรประจ าวัน 
 11. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  12.  บันทึกพฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการเด็ก  ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก แฟ้มสะสมงาน 
  13. แบบบันทึกต่าง ๆ  เช่น แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง แบบบันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึก
การดื่มนม 
 14.  แบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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15. เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลต่าง ๆ 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 

1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
2.  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
3.  สามารถดแูลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
6.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน  
7.  ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวัน
อย่าง    

3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  
1.  ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
2.  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3.  การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ

ก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
4. การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
5. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
    

3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ 

ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมโครงงานกิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน และได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  5. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีมุม
ประสบการณ์ที่เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
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 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมสะเต็ม ระดับ
ปฐมวัยในทุกระดับชั้น 
 7.  โครงการวันส าคัญ 
 8.  โครงการจัดหา ผลิต ซ่อมบ ารุงและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

11. โครงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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O มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์                
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก 
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของ
เด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย โดยจัดให้มีโครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
แปรงฟัน ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ
เด็ก โดยมีการจัดโครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กปฐมวัย และโครงการปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มี
หลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
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มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

-  แผนปฏิบัติการ 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

 -  การประชุมร่วมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
  -  บรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 

-  โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
-  โครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
-  โครงการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
-  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
-  แบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 

1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
3.  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4.  ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุกด้าน 
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 3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

        2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
         3. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน    
 4. การส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในเรื่องง่ายๆ 
3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษท่ีแสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของ โครงการกิจกรรมปฐมวัย
ตอบสนองนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน และได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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O มำตรฐำนที ่3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั  
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
        2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้
เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิด
ร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตาม
วัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น  
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การ
แบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบ อุ่น ความเห็นอกเห็นใจ     
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันใน
ชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้     
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน โย
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการปรับปรุงห้องเรียน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต การสอบถาม  การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
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คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

1. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 2. รายงานผลการประเมินตนเอง 
 3. แผนการจัดประสบการณ์ 
 4. บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส   

5. โครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 6. โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
 7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
10. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
11. แบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 

1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

   3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  
1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

   3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  
1.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
3.  โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

 5. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีมุม
ประสบการณ์ที่เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
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 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
O บทสรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย โดยรวม  
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 
          -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และสติปัญญา ครูควรจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และมีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง จัดท าโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท า แผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้น เรียน  จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์  ครูควรจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรและมีการประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารและ จัด
การศึกษาและจัดกิจกรรมให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่านและพัฒนาตนเอง  

-  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การประเมินเด็ก ควรได้อุปกรณ์ประเมินที่ทันสมัย และคงทนใช้ได้นานถาวร 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    - โครงการต่าง ๆ   

      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
 - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  

- กิจกรรมดื่มนม  
- กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง  
- กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
- กิจกรรมดูแลตนเองและปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกนอกสถานศึกษา  
- กิจกรรมเล่านิทาน  
- กิจกรรมการอ่านค าพ้ืนฐานปฐมวัย  
- กิจกรรมการออม 
- โครงการวันส าคัญ  
- โครงการอาหารกลางวัน  
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- กิจกรรมแปรงฟันทุกวันหลังอาหาร  
- โครงการกีฬาภายใน 

       - รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 
   นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา มีพัฒนาการตามวัย รักการ
ออกก าลังกาย มีความคิด รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการคิดวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และมีความสามารถในการจัดกา ร
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
ตนเองและมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีการ
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้และน าผลไปใช้ในการพัฒนา ครูมีประสบการณ์ ครูสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมครบทั้ง 6 กิจกรรมหลัก โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่าง
ใกล้ชิด สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ เข้มแข็งตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561ข้อ 2 และได้รับการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นต้นสังกัด  
   3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  

1. ส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
2. การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน  
3. ควรพัฒนาครูด้านการประเมินให้พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน  
4. ครูควรจัด กิจกรรมตามหลักสูตรและมีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง ด้าน

การบริหารและ จัดการศึกษาและจัดกิจกรรมให้ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่าน 
   3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  

1.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
3.  โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 
4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

 5. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีมุม
ประสบการณ์ที่เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
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 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. โครงการนิเทศภายใน 
9. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
10. การจัดท าสื่อนวัตกรรม 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
O มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน  
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ  
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                     
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้
เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ว่า“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข   
              ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุข
ภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กิจกรรมทันต
สุขภาพ   เฝ้าระวังดูแลสุขภาพปากและฟันส าหรับนักเรียน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมติดตามภาวะโภชนาการ กิจกรรมให้บริการห้องพยาบาล 
โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน กิจกรรมชุมนุม
กีฬานักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันโครงการกีฬาภายในโรงเรียน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน กิจกรรมกีฬาระดับอ าเภอ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักออกก าลังกายด้วย
การเล่นกีฬา กิจกรรมศิลปะ โรงเรียนมีการจัดท า Best Practical โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง โครงวันส าคัญ กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสาธารณูปโภค  โครงการจัดหา ผลิต ซ่อมบ ารุงและการใช้สื่อน
วัตรกรรม และครุภัณฑ์ การใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
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ของสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับถ้ าใหญ่น้ าหนาว  โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมโครงงานอาชีพที่ส่ งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีทักษะในการท างาน รักการท างานที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ 
ฐานการเรียนรู้ปลูกมะนาวในโรงบ่อ ฐานการเรียนรู้ท าขนมอบ ฐานการเรียนรู้เลี้ยงไก่ไข่ ฐานปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และฐานการเรียนรู้การท าเหล็กดัดรองกระถางดอกไม้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการประชาธิปไตย กิจกรรมเวรท าความสะอาด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ มี
เด็กหญิงชญานิศ ค าภีร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน และ
ได้รับรางวัลเหรียญทองการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ 
จากหน่วยกรมพลศึกษา และมีนักเรียนจ านวน 13 คน ได้รับ ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 จากหน่วยงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้นักเรียนยังมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาก าหนด มีคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 

 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

   เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
ภาษาไทย ได้แก่ ผลการประเมินส่งเสริมกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ แบบรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล รายงานการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย ได้แก่ การเขียนเรียงความ 
การท่องอาขยาน การคัดลายมือ การเขียนตามค าบอกตามบัญชีค าพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการสอน
เสริมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  

   เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และ
การจัด  การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
ภาษาอังกฤษมีเอกสาร ดังนี้ คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นเรียน แบบบันทึก การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  
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เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการค านวณ มีเอกสารประกอบดังนี้  คือ แบบรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน/
บันทึกผลงานทางคณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ทั้งนี้ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จะมีแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่นจากกิจกรรมเรียนรู้ห้องธรณีวิทยา(ถ้ าใหญ่น้ าหนาว)  มีรายงานผลการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา แบบทดสอบวัดและประเมินผลกลางภาคและปลายภาค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น  

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด รายงานการวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ แบบ
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แผนวัดและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาค
เรียน แบบประเมินสมรรถนะความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และรายงานผล
การด าเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ และแบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
 เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ รายงานผล
การจัดกิจกรรมสะเต็ม รายงานผลการจัดกิจกรรมท าขนมอบ รายงานผลการจัดกิจกรรมการท าวงบ่อ
ปูนซีเมนต์ รายงานการจัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้ปลูกมะนาวในวงบ่อ ฐานการเรียนรู้ท าขนมอบ ฐานการเรียนรู้เลี้ยง
ไก่ไข่ ฐานปลูกผักปลอดสารพิษ และฐานการเรียนรู้ท าเหล็กดัดรองกระถางดอกไม้   

 เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษามีการสอนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีวิทยาการ
ค านวณ ห้องสะเต็มศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi ฟรี 
ส าหรับผู้เรียน ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนสอนพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีการ
อบรมพัฒนาครูส าหรับการใช้สื่อเทคโนโลยีและการสร้างสื่อการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ  แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์  สรุปผลการส่งงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศห้องเรียนออนไลน์ Classroom, 
Classstart  และผลงานนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร ได้แก่ รายงาน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ประเมิน โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โครงการ
พัฒนาระบบนิเทศภายใน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา โครงการปรับปรุง
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หลักสูตรสถานศึกษา โครงการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา   

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพได้แก่ การตรวจสอบหลักฐาน โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพของนักเรียน เช่น รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมท าขนมอบ รายงานผลการจัดกิจกรรมการท าวงบ่อปูนซีเมนต์ รายงานการจัด
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ รายงานปลูกผักปลอดสารพิษ รายงานการท าเหล็กดัดรองกระถางดอกไม้  
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในด้านอาชีพต่างๆ 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด ได้แก่   รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา การตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปงาน/กิจกรรม /
โครงการ ที่เกี่ยวข้อง โล่ เกียรติบัตร รางวัลของผู้เรียน/สถานศึกษา  สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ รายงานผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รายงานผลกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของ ชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ รายงานผลกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพระประจ าโรงเรียน รายงานผล
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร รายงานกิจกรรมชุมนุม รายงานผล
กิจกรรมการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ได้แก่ การตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน ร่องรอย และข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น  หนังสือเชิญเข้า
ร่วมงานประเพณี   เผาข้าวหลาม และมหกรรมของดีอ าเภอน้ าหนาว รูปภาพนักเรียนเข้าร่วมงาน
ประเพณีเผาข้าวหลาม และมหกรรมของดีอ าเภอน้ าหนาว แบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม และมหกรรมของดีอ าเภอน้ าหนาว รายงานผลกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรณีวิทยา(ถ้ าใหญ่น้ าหนาว) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต้านทุจริต แบบรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง รายงานผลการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันทุกวัน
หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ และรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ได้แก่ รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์และการแสดง โครงการประชาธิปไตย รายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุม และจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมกับผู้เรียนมีความ
ความบกพร่องในด้านต่างๆ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน  แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล  แบบบันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง  แบบบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัวนักเรียน (สศ.3)   แบบประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการของนักเรียน  แบบรายงานกิจกรรม
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ส่งเสริมสุขภาพและจิตสังคม รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแบบ
รายงานการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล ฉบับครูประเมิน ฉบับผู้ปกครองประเมิน และฉบับนักเรียนประเมิน แบบคัดกรองผู้เรียน
เป็นรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 
         1) โรงเรียนได้รับรางวัล การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ด้าน
พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงชญานิศ ค าภีร์ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  “การแข่งขันอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน” 
และมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท 
กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ จากหน่วยกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียน
จ านวน 13 คน ได้รับ ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 2563 จากหน่วยงานส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

2) นักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของ
สังคม  ได้แก่ การเข้าแถวรับอาหารกลางวันการเข้าแถวซื้ออาหาร และการมาเรียนแต่เช้า เพ่ือร่วมท า
กิจกรรม 5 ส. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเห็นได้จากการแสดงออกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

3) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้มีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน และการค านวณท่ีดีขึ้น 
   3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังพบว่า
มีผู้เรียนในบางส่วนยังติด 0 ร มส และอ่ืนๆจึงจ าเป็นต้องพัฒนาในจุดนี้เพ่ือให้มีจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 
ร มส และอ่ืนๆ ลดลง และเร่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O - NET) ให้มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนในทุกรายวิชาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) การวางแผนการพัฒนา จัดท าระบบการติดตามการศึกษาต่อของผู้เรียน และการมีงานท า
ส าหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาออกไป ให้ครอบคลุมเพ่ือง่ายต่อการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 
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3) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการคิดให้ได้หลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลงานที่สามารถแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของสังคมให้มากยิ่งข้ึน 
   3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  3) โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  4) โครงการวันส าคัญ 

5) โครงการรักการออม 
 6) โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
 7) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 8) โครงการจัดหา ผลิต ซ่อมบ ารุง และการใช้สื่อนวัตกรรมครุภัณฑ ์
 9) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 10) โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 

11) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
13) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพ 
14) แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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O มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาดมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ดังนี้ 

1. ด าเนินการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ ์เขต 2แล้วน ามาวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า อันได้แก่ 1) สภาพปัญหาความต้องการ 2) นโยบาย
การศึกษาของชาติ 3) นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 4) นโยบายจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ โดยการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายนโยบายและแผนงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยให้บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดมความคิดเห็น ช่วยกันวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนบ้านห้วยลาด พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาส่งเสริมแก้ไข 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้มาจาก ข้อที่ 1.   

3. ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันก าหนดอนาคตของสถานศึกษา
ร่วมกัน บนพ้ืนฐานศักยภาพของตนเอง คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ และวิธีการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ การก าหนดกลยุทธ์  

4. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะผลักดัน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ระยะเวลา 4 ปี ให้
ประสบความส าเร็จ กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการ เป้าหมายของความส าเร็จในแต่ละปี 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงทุกโครงการจะต้องส่งผลเพ่ือให้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้วยลาดประสบความส าเร็จ  

5. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใน ข้อที่ 4. มาเป็นต้นแบบในการด าเนินงาน ให้คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน เขียน
โครงการ/กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยท าในลักษณะของตารางการวิเคราะห์ ให้สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในทุกส่วน แล้ว
น ามาสรุปเป็นโครงการ/กิจกรรมแต่ละฝ่ายแล้วจึงค่อยจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับ  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านของระยะเวลา 
งบประมาณความส าเร็จของกิจกรรม โดยฝ่ายนโยบายและแผนงาน จะติดตามทุกๆ 6 เดือน ด้วยแบบ
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ติดตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปข้อมูลต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมของตนเอง 
ให้กับฝ่ายนโยบายและแผนงานทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและสรุปความส าเร็จ น ามาวางแผน
การด าเนินการในปีต่อไป  

7. สรุปผลและปรับปรุง ฝ่ายนโยบายและแผนงานจะเป็นผู้คอยเก็บรวบรวมข้อมูลการสรุป
จากโครงการ/กิจกรรม โดยแจกแบบสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการเพ่ือประเมินภาพความส าเร็จของโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานจะรวบรวมข้อมูล
สรุปผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปี และจะน าข้อมูลที่สรุปมาเป็นส่วนส าคัญใน
การวางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

   ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
น าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ

กระบวนกำร
ก ำหนด 

วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย 
และพันธกิจ 

 

4.แผนพัฒนำ
คุณภำพ 

3.วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ 

6.ก ำกับ 

ติดตำม 

5.แผนปฏิบัติ
กำร 

7.สรุปผลและ
ปรับปรุง 

1.ข้อมูล
พื้นฐำน 

2.
วิเครำะห ์
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บริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ
ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2563 ปีที่ 1 รางวัลผลงานรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 
2563 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้าน “ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน” ปี 2563 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอน้ าหนาว 
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน “การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอน้ าหนาว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) “ด้านพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน” โดยมีเอกสารหลักฐานที่สนับสนุนด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับ 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ  รายงานประจ าปี  รายงานผลการด าเนินโครงการ  และสรุปผลความพึงพอใจของครู
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่ 
บันทึกการประชุม  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจ าปีงบประมาณ  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี  4  

ฝ่าย  แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สถานศึกษา  รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

การประเมินผลระยะครึ่งปีและการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และสรุปผลความพึงพอใจ

ของครู และผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ  
รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินโครงการ  รายงานผลความส าเร็จของผู้บริหาร  เว็ปไซต์
โรงเรียน เกี่ยวกับ  ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ)  เอกสารการจัดท า PLC ของโรงเรียน และสรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
ได้แก่   ID PLAN ของคณะครูเป็นรายบุคคล  รายงานผลการด าเนินโครงการ รายงานผลการอบรม 
 เกียรติบัตรหรือผลงานของครู คู่มือฝ่ายบุคคล  และรายงานประจ าปี    

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา            
(ในคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย)   รายงานประจ าปี  รายงานผลการด า เนินโครงการ/กิจกรรม เช่น 
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ- รีไซเคิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ
โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  ผลงาน
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม  ค าสั่งโรงเรียน และรายงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านห้วยลาด  ข้อมูลสาระสนเทศของคณะครูแต่ละคน 
รายงานผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เว็ปไซต์โรงเรียน เกี่ยวกับข้อมูล 
ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)  เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อในการบริหารจัดการ เช่น Facebook Line Zoom เป็นต้น และบันทึกการประชุมเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสานสนเทศ 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 

1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ันในหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส ให้ทุก
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดการศึกษา เช่นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น     
โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการ พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

2) ผู้บริหารมีความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มอบหมายให้คณะครู
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกลุ่มสาระ  
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  3) ผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คณะครูในเรื่องของการครองตน ครองคน และ
ครองงาน เช่น การไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
 4) ผู้บริหารมีการความสามารถในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย สะอาด เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย 
จากกระทรวงแรงงาน 
3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  

1) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน  

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี             
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  

5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ได้น าความรู้มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลาย การเรียนการสอนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการท างาน รักการท างานที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

6) แผนงาน/โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารเรียนให้ได้มาตรฐานตามห้องเรียน
มาตรฐานเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มากขึ้น  การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาระบบบริการบริหารการท างานให้เกิดความชัดเจนและ
คล่องตัว ส่งเสริมการวางแผน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การนิเทศภายในและการติดตาม
รายงานผลการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถและวิชาชีพให้ก้าวหน้า  

7) แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการน าผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริม               
และพัฒนาผู้เรียน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า  วิจัย  การส่งเสริม
ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง การส่งเสริมให้ครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวก การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

8) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันทันสมัย สะดวกต่อ             
การเข้าถึงและการให้บริการและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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O มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
       2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 

  โรงเรียนบ้านบ้านห้วยลาด ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 
เรื่อง  

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ             
มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ “นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สู่อาเซียน เพียรพัฒนา
อาชีพด้วยเทคโนโลยี น้อมน าวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีทักษะ 
กระบวนการและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา น าไปสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง โดยภายในแผนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส าหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) ส าหรับ
เด็กเรียนร่วม มีการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการ
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ความช่วยเหลือพิเศษ อีกทั้งมีการฝึกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ผ่านการ
น าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง( Independent 
Study: IS) การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ และติดตามโดยมีการนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้
บุคลากรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหาร
วิชาการมีโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ก ากับ และติดตาม  ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรวมไปถึงนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนการ
ด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน
หรือผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การท า PLC และกิจกรรมสอนซ่อมเสริมจัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างและ
ส่งเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูผู้สอนยังใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เรียนรู้ จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ทุกประเภท 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด มีการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์ จึงได้จัดการ
เรียนการสอนให้มีบรรยากาศห้องเรียนที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ค าพูดสุภาพไพเราะ ส่งเสริมให้
ก าลังใจ สื่อสารถึงความตั้งใจอันดีต่อผู้เรียนผ่านการแสดงออกอย่างเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้มี
อิสระและมีความสบายใจในการท ากิจกรรมร่วมกันครูผู้สอนมีความเข้าใจและให้การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากข้ึน และได้มีการวางแผนและด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท าความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเยี่ยมบ้าน
นักเรียน สอบถามทุกข์สุขและให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมทั้งสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือความร่วมมือ
ในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) ท าให้ครูที่ปรึกษา
สามารถน าผลในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน 
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2) โครงการประชาธิปไตย ด าเนินการโดยแบ่งนักเรียนของแต่ละห้องเรียนเพ่ือบริหารจัดการ
ด าเนินโครงการของแต่ละห้องเรียนเป็นฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่
ช่วยเหลือเพ่ือนเรื่องการเรียน เกี่ยวกับการท ากิจกรรมหรือโครงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
ฝ่ายการงาน มีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ดูแลรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน
เขตบริเวณรับผิดชอบ ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่บริหารงาน ด าเนินงานเกี่ยวการกับจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในห้องเรียน ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีหน้าที่สอดส่องดูแล
พฤติกรรมเพ่ือนนักเรียนในห้องเพ่ือช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในห้องเรียน มีข้อตกลงร่วมกันในชั้น
เรียนเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก 

3) โครงการปรับปรุงสื่อภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาบุคลากร
ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การจัดท าสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและมีความสุขในการเรียนรู้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

4) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นโครงการที่ครูได้ จัดท าการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้าน   การเรียนรู้หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและปรับพฤติกรรมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ครูผู้สอนด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้ 

1) ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตร
ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ
อย่างหลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 2) สถานศึกษาก าหนดตารางการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้ครูได้วางแผนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ก าหนดวันส่งร่องรอยคะแนน โดย
แต่ละรายวิชามีการตรวจทานคะแนน พร้อมกับส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผล
การเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ที่กลุ่มบริหารวิชาการ สถานศึกษาก าหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เพ่ือแจ้งผลการสอบกลางภาค คะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รับทราบ เพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเอง เมื่อสิ้นภาคเรียนสถานศึกษาก าหนดวันแจ้งผลการเรียนเพ่ือแจ้งผลการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

3) ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง
ข้อสอบให้ได้มาตรฐานและเพ่ือเก็บข้อสอบที่ได้มาตรฐานไว้เป็นคลังข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ต่อไป รวมทั้งโรงเรียนได้ด าเนินการอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์
ข้อสอบกลางภาคเรียน ข้อสอบปลายภาคเรียน และแบบทดสอบต่างๆที่ครูผู้สอนใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละ
รายวิชาต่อไป  

4) สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนเข้ ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู รุ่นที่ 2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร  

5) สถานศึกษาได้ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม โดยนิเทศระหว่างครูผู้สอน มีแบบ
บันทึกการนิเทศเพ่ือบันทึกผลการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ครูผู้สอนน าผลการนิเทศไปพัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

โรงเรียนบ้ านห้ วยลาด ได้ด าเนินการขับ เคลื่ อนชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและสามารถน า
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดเป็นชั่วโมงประชุม PLC ให้
ครูผู้สอนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ของครูผู้สอนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี กระบวนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการพัฒนาใน
รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สถานศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดย
เปิดชั้นเรียนให้เพ่ือนครูได้เข้าชมการสอน มีการให้ค าปรึกษา แนะน าซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้สถานศึกษาได้สนับสนุนในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย รายงานผลการประเมินตนเอง (Personal 
Self-Assessment Report: SAR) ป ระจ าปี การศึ กษา 2563 ของครู โรงเรียนบ้ านห้ วยลาด             
ที่มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงานครู ประจ าปีการศึกษา 2563 มี



49 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ  Active -Learning ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( 
Individualized Education -Program: IEP) ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รายงาน
การนิเทศการเรียนการสอน แผนวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารการวิเคราะห์
ข้อสอบ รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้รายงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีผลงานงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผล
การบันทึกการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โดยมีเอกสารประกอบแต่ละ
ด้าน ดังนี้  

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
ทุกกลุ่มสาระแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแกปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน  โครงการหรือกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ การ
สอนซ่อมเสริมช่วงเลิกเรียน รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรื อความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และเอกสารประกอบการ
สอน ร่องรอย รูปภาพการจัดการเรียนการสอน การท าPLC การประชุม เป็นต้น 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ ได้แก่  ทะเบียนบุคลากรการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด  สื่อ
สารสนเทศออนไลน์ ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ Kahoot, ClassDojo, Quizizz  ห้องเรียนจ าลอง Creative 
Classroom (STEM)  ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom, Classstart  ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี  และระบบทะเบียนบุคลากร E-MIS และระบบ
ข้อมูลนักเรียน DEEP 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้แก่ ร่องรอยการปฏิบัติงาน
ของครู เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัยที่สอดคล้องกับแผน  สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  นวัตกรรมที่สร้างเพ่ือพัฒนการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบบันทึกการนิเทศ  

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการตรวจสอบและการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน การตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในระดับช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา วิจัยในชั้นเรียนของคณะครู 
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และวิจัยในสถานศึกษาและในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วังกวาง หลักด่าน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยลาด Facebook 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด เอกสารการศึกษาดูงาน  
เป็นต้น 

และเอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม
กีฬาภายใน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีละ 2 
ครั้ง  
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
    3.1 จุดเด่น 
          1) ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) และมีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์
         2) ครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้            
รักษาบ ารุง ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีให้อยู่ในสภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้การ
จัดบริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ทั่วถึง การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นองค์
ความรู้ได ้
 3) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความมุ่งมั่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัด
และประเมิลผลตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยประเมินจากสภาพจริง มีขั้นตอนการ
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 4) มีระบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการรวบรวมนวัตกรรมและผลงานการวิจัยที่เกิดจากการน านวัตกรรมที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่
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ต้องการ โดยสถานศึกษาเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างองค์
ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 5) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือน า
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  

1) สนับสนุนให้ครูผู้ สอนจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program: IEP) ส าหรับเด็กเรียนร่วม ให้ครบทุกรายวิชาที่สอนร้อยละ 100 เพ่ือเป็นการ
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนผู้มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด และสอดคคล้องกับการเรียนรู้ของผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกัน 

2) ครูควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3) ครูควรจัดท ากิจกรรม/โครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหม่ๆที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET),NT  ให้สูงขึ้น 
   3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  
        เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้วางแผนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  5) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
  6) โครงการพัฒนศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  7) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านระเบียบวินัย 
  8) โครงการประชาธิปไตย 
  9) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
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O บทสรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยรวม  
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
   2.1 กิจกรรม กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับ ดีเลิศ ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ใช้กระบวนการ ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านห้วยลาดมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ด าเนินการวิเคราะห์ โดยการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายนโยบาย
และแผนงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดมความคิดเห็น 
ช่วยกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนบ้านห้วยลาด พร้อมทั้งเสนอแนะ
วิธีการพัฒนาส่งเสริมแก้ไข โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา                  
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
  1)  หลักฐานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน      
การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ร้อยละ 83.09 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 83.98 มีความสามารถในการค านวณ 89.28 
สามารถคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 82.61และสร้างนวัตกรรมได้ ร้อยละ 81.00 นอกจากนี้ผู้ เรียนยัง
สามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 81.00   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 88.38 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 
81.00 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 92.42 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชมร้อยละ 95.00 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแต่งต่างและหลากหลายและสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
         2) หลักฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมการบริหารตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานและทุก
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กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีการจัดระบบเทคโนโลยสารเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนิน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ซึ่งมี
เอกสารประกอบด้วย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ  รายงานประจ าปี  
รายงานผลการด าเนินโครงการ  และสรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป็นต้น 

3) หลักฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก
ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านการเรียน  โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ เช่น กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ การสอนซ่อมเสริมช่วงเลิกเรียน รายงานและสรุปผล
ความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา นักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และเอกสารประกอบการสอน ร่องรอย รูปภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ท าPLC การประชุม เป็นต้น จึงท าให้ผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น  
   3.1 จุดเด่น 
  1) โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีที่ 1 
รางวัลผลงานรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทองการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน “ระบบดูแลการ
ช่วยเหลือนักเรียน” ปี 2563 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอน้ าหนาว รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน “การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ Google Classroom” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอน้ าหนาว รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ด้าน
พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงชญานิศ ค าภีร์ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  “การแข่งขันอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน”  
  2) นักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้มีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน และการค านวณท่ีดีขึ้น 
          4) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส ให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  5) ผู้บริหารมีความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มอบหมายให้คณะครู
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกลุ่มสาระ 
  6) ผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คณะครูในเรื่องของการครองตน ครองคน และ
ครองงาน เช่น การไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
          7) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือน า
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  8) ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและใช้แหล่งเรียนรู้ที่
มีความหลากหลาย   
  9) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       
  10) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
    3.2 จุดที่ควรพัฒนำ  
  1) ควรพัฒนาด้านผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ของผู้เรียนโดยการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้นในปี
ถัดไป 

2) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน   
   3) ครูควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
  1) โครงการจัดหา ผลิต ซ่อมบ ารุงและการใช้สื่อนวัตกรรมและครุภัณฑ์ 
  2) โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  4) โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  7) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
  8) โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง 
  9) โครงการห้องเรียนธรรมชาติ 
  10) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  11) โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 
  12) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  14) โครงการจัดหาครูผู้สอน และบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
  15) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน 
  16) โครงการพัฒนาระบบวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
  17) โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุง อาคารเรียน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
  18) โครงการปรับปรุงห้องเรียน พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
  19) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
  20) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านระเบียบวินัย 
  21) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  22) โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
  23) โครงการวันส าคัญ 
  24) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  25) โครงการสหกรณ์ครบวงจร 
  26) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
  27) โครงการอาหารกลางวัน 
  28) โครงการประชาธิปไตย 
  29) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  30) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  31) โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะและการซ่อมบ ารุงรักษา 
  32) โครงการค่าสาธารณูปโภค 
  33)  โครงการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 

34) โครงการสวัสดิการให้กับนักเรียน 
  35) โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

12 มถิุนายน 
2563 

เกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าร้อยละ 50   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

14 สิงหาคม 
2563 

เด็กหญิงชญานิศ ค าภีร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
อ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 
2563 

นางสาวกัญญ์วรา หอมตา เป็นครูผู้สอนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

21 สิงหาคม 
2563 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองรางวัล Best Practice 
ด้าน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

21 สิงหาคม 
2563 

นางลักษณา พรหมพล ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง รางวัล Best Practice ด้าน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Classoom 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

21 สิงหาคม 
2563 

นางลักษณา พรหมพล ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง รางวัลBest Practice ด้าน การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

21 สิงหาคม 
2563 

นายวรายุ ขวัญลอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง รางวัลBest Practice ประเภทครูผู้สอน              
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

21 สิงหาคม 
2563 

นายสุรวี เขียวลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
รางวัลBest Practice ประเภทครูผู้สอน              กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

 

 

 

 

 

 

ผลงำนดีเด่นในปีที่ผ่ำนมำ  2563 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

21 สิงหาคม 2563 
ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัล Best 
Practice ด้ าน  การจั ดการ เรี ยน รู้ โดย ใช้  Google 
Classoom 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอน้ าหนาว 

1 กันยายน 2563 
เกี ย รติบั ต ร  การติ ดตามผลการด า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2563-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14 กันยายน 2563 
เด็กหญิ งชญานิศ ค าภี ร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง              
การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

14 กันยายน 2563 

เกียรติบัตร นางสาวกัญญ์วรา หอมตา ครูฝึกสอน
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอ่าน
ออกเสียงค าพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

15 กันยายน 2563 
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 

ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 

23-30 
พฤศจิกายน 2563 

นายสืบสกุล ขวัญตึก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท 
กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ 

กรมพลศกึษา 

23-30 
พฤศจิกายน 2563 

นายพงพนท ค านา   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประเภท 
กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสองมือ 

กรมพลศึกษา 

23-30 
พฤศจิกายน 2563 

นางสาวมุกธิดา พิลาบุตร   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  42 
ประเภท กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสอง
มือ 

กรมพลศึกษา 

23-30 
พฤศจิกายน 2563 

นางสาวธมนวรรณ ขวัญเดิน   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ประเภท กระบี่กระบอง อาวุธดาบสองมือกับดาบสอง
มือ 

กรมพลศึกษา 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.วรัญญา มารอด ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

1 ธันวาคม 2563 
ลญ.อภิชาต ภูมี  ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
ลญ.ชัยนันท์ ประยูรชาญ  ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
ลญ.สุวโรจน์ มั่งมี  ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.นรศนันท์ ขวัญกอม  ได้รับเข็มลูกเสื อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.สุภาพร ไม่ยาก  ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.สิริยากร ศรีพันธ์บุญ   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ .มาริสา พิลาบุตร   ได้ รับ เข็มลูก เสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.ผริดา ศรีบัวริน   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.บุญศิริ ดอกไม้   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.ฐิตาภรณ์ ขวัญล้อม   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
ลญ.มนตรี พารี   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1 ธันวาคม 2563 
นญ.กนิษฐา ค าวัง   ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

22 ธันวาคม 2563 

นางลักษณา พรหมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
น าเสนอผลงานที่ เป็นนวัตกรรมที่ เป็น เลิศ (Best 
Practice) ระดับอ าเภอ โครงการ “อ าเภอสะอาด” 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

อ าเภอน้ าหนาว 

4 ธันวาคม 2563 

นายสุรวี เขียวลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอ
ผลงานที่ เป็นนวัตกรรมที่ เป็น เลิศ (Best Practice) 
ระดับอ าเภอ โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2563 

อ าเภอน้ าหนาว 

23 มีนาคม 2564 
เกียรติบัตรการด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอด
บุ ห รี่ แ ล ะ เค รื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์  ผ่ าน เกณ ฑ์  7 
องค์ประกอบ  ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

23 มีนาคม 2564 
นายสุ รวี  เขี ยวลี  ได้ รับ เกียรติบั ตร ผู้ ด า เนินการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
เกณฑ์ 7 องค์ประกอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

18-19 กรกฎาคม 
2563 

เกียรติบัตร นายน าพล เสค าพันธ์ เป็นวิทยากรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online 2020) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

18-19 กรกฎาคม 
2563 

เกียรติบัตร นายวรายุ ขวัญลอย เป็นวิทยากรการอบรม
เชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 
2020) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

30 กรกฎาคม-5 
สิงหาคม 2563 

เกียรติบัตร นางลักษณา พรหมพล เป็นวิทยากรการ
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

30 กรกฎาคม-5 
สิงหาคม 2563 

เกียรติบัตร นายน าพล เสค าพันธ์ เป็นวิทยากรการ
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

30 กรกฎาคม-5 
สิงหาคม 2563 

เกียรติบัตร นายวรายุ ขวัญลอย เป็นวิทยากรการอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

9 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นางสาวกัญญ์วรา หอมตา เข้าร่วมกิจกรรม 
PLC การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัย
กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

14 สิงหาคม 2563 
เกี ย ร ติ บั ต ร  น า งส า ว สุ ว ร ร ณี  แ ก้ ว เก ตุ  เป็ น
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่าน
ออกเสียงค าพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

 

14 สิงหาคม 2563 
 

 

เกียรติบัตร นางวิภาดา พรมอินทร์ เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 2563 

เกยีรติบัตรนางสาวกัญญ์วรา หอมตาเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

กำรอบรมเพื่อพัฒนำตนเองของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  2563 
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วัน/เดือน/ปี รำงวัล หน่วยงำน 

14 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นายน าพล เสค าพันธ์ เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นางสาวปวีณา กางถิ่น เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นายอภิชัย ธรรมเสนา เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นางสาวชนาพร ขวัญล้อม เป็นคณะกรรม 
การด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

14 สิงหาคม 2563 
เกียรติบัตร นางลักษณา พรหมพล เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงค า
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังกวางหลักด่าน 

11-13 กันยายน 
2563 

เกียรติบัตร นางวิภาดา พรมอินทร์ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร “ครูสหกรณ์สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนไทย”  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

11-13 กันยายน 
2563 

เกียรติบัตร นางสาวปวีณา กางถิ่น ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร “ครูสหกรณ์สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนไทย”  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

11-13 กันยายน 
2563 

เกียรติบัตร นายอภิชัย ธรรมเสนา ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร “ครูสหกรณ์สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนไทย”  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

27 ตุลาคม 2563 
เกียรติบัตร นายสุรวี เขียวลี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
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ภำคผนวก 
 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 ค าสั่ ง โรงเรียนบ้านห้วยลาด ที่157/2563 เรื่อง แต่งตั้ งคณะท างานจัดท ารายงาน                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประกาศเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 บันทึกการน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นขอบเพ่ือ
รับรองผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 Ling เอกสารส าคัญ ที่เป็นร่องรอย หลักฐาน ด้านการด าเนินงาน  ตามระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา พร้อม คิวอาร์โคด 
 เกียรติบัตร 
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ประกำศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  

และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
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(ส ำเนำ) 
 

 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๓ 

.................................................. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๑ นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน
บ้านห้วยลาด  ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

 
                                 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

    ( นางลักษณา   พรหมพล )  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

     เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.1  มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   
๒.2  จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน เพียงพอทุกชั้นเรียน  
๒.๓  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง  
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
๒.๕  สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู  
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.1  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.2  สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
๓.  ผู้เรียนมีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๔.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
๕.   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๖.   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๗.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๘.   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๙.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
๑๐. ผู้เรียนมีความภาคภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑๑. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่างและหลากหลาย 
๑๒. ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๓. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
๔.  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๕.  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๖.  การจัดระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้  
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด เรือ่ง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ

ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 
 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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                      (ส ำเนำ) 
                                  

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

.................................................. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                             
 
                                                      ( นางลักษณา  พรหมพล )  
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านห้วยลาด 
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เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70 
 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     1. เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย   
     2. เด็กร้อยละ 90 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
     3. เด็กร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
     4. เด็กทุกคน เล่น ท ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น 
     5. เด็กทุกคน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     6. เด็กร้อยละ 85 สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
     7. เด็กร้อยละ 85 รู้จักยับยั้ง ชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 
     8. เด็กร้อยละ 85 กล้าพูด มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์  
     9. เด็กร้อยละ 90 สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้  
    10. เด็กร้อยละ 90 มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
    11. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสม 
    12. เด็กร้อยละ 85 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
    13. เด็กร้อยละ 8๐ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง  
    14. เด็กร้อยละ 85 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง  
    15. เด็กร้อยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกที่ได้ด้วยตนเอง  
    16. เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ  
    17. เด็กร้อยละ 85 สามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนได้  
    18. เด็กร้อยละ 90 สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์  
    19. เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้  
    20. เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
    21. เด็กร้อยละ 80 สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้  
    22. เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงลาดับเหตุการณ์ได้  
    23. เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการ
กระท าได้  
    24. เด็กร้อยละ ๘0 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้  
    25. เด็กร้อยละ ๘0 สามารถค้นหาคาตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง  
    26. เด็กร้อยละ ๘0 สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     1. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับยอดเยี่ยม 
     2. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน เพียงพอทุกชั้นเรียน 
ระดับยอดเยี่ยม 
     3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  
ระดับยอดเยี่ยม 
     4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ระดับยอดเยี่ยม 
     5. สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาครู ระดับดีเลิศ 
     6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     1. ครูท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ร้อยละ ๙๐ 
     2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ร้อยละ 90 
     3. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ร้อยละ 
90 
     4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 85 
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เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่
ละ   ระดับชั้น 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๔.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๕.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๖.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๗.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๘.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๙.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
๑๐. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่างและหลากหลาย 
๑๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
๓. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
ระดับยอดเยี่ยม 
๔.  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอด
เยี่ยม 
๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ระดับยอด
เยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
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๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
๔. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับ
ดีเลิศ 
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ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ที่157/2563 เรือ่ง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับปฐมวัยและระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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         (ส ำเนำ) 
 

 

 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
ที่ 157/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
…………………………………………. 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 9 
(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีโรงเรียนบ้านห้วยลาด  จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา    พ.ศ. 2561 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จึงแต่งตั้งข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ                ภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1.1 นางลักษณา  พรหมพล    ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

1.2 นายอบ       แสงนก  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 

1.3 นายสมบรูณ์   นามวงศ ์  ครู คศ.3   กรรมการ 

๑.๔ นางกัญญ์วรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 

1.5 นางวิภาดา   พรมอินทร ์  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาววิไล    แก้วประสงค ์ ครู คศ.1    ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวสายใจ มะประสิทธ์ิ  ครู คศ.1    กรรมการ 
2.3 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 

3.1  นายสมบูรณ์  นามวงศ์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ  
3.2  นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ครู คศ.2   กรรมการ 
3.3  นางสาวณภัทร  พงค์ค า  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.4  นางสาวปวีณา  กางถิ่น  ครู คศ.1   กรรมการ 
3.5  นางสาวดารภา  ขวัญพรม ครู คศ.1   กรรมการ 

                        3.6  นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า ครู คศ.1   กรรมการ 
   3.7  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ  ครู คศ.1    กรรมการ 

3.8 นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.1   กรรมการ 
                        3.9 นายนพรัตน์  ขันติเจรญิ  ครู คศ.1   กรรมการ 
                        3.10 นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.1   กรรมการ 
                        3.11 นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย ครู คศ.1   กรรมการ 
                        3.12 นายน าพล  เสค าพันธ ์  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.13 นางสาวสุวรรณี แก้วเกต ุ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  3.14 นายยุรนันท์  พรรณขาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   3.15 นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

3.16 นายประมินทร์   ศรีบุรินทร ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

3.17 นายวสุ   ขวัญตึก  ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ  กรรมการ 

3.18 นางวิภาดา  พรมอินทร์  ครู คศ.2   กรรมการเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                      
ของสถานศึกษา 

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7) จัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา     
4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 

ประกอบด้วย 

3.1 นางวิภาดา  พรมอินทร์  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.1   กรรมการ 
3.3 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.4 นายน าพล  เสค าพันธ ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
3.5 นายยุรนันท์  พรรณขาม   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.6 นางสาวสุวรรณี  แก้วเกต ุ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.7 นางสาวชนาพร  ขวัญล้อม เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
3.8 นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 

 
 

       มีหน้ำท่ี ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  7  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

    ลงช่ือ 

     (นางลักษณา  พรหมพล) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกำศเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ             
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 

1. นางลักษณา   พรหมพล  ผู้อ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 

2. นายสุทธิรัก    ผ้ายผา  ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 

3. นายสละ     พาด ี   ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 

4. นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา  ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการ 

5. นางวิภาดา    พรหมอินทร ์  ผู้เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

(นางลักษณา   พรหมพล) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยลาด 
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บันทึกกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พิจำรณำให้
ควำมเห็นขอบเพื่อรับรองผลกำรประเมินตนเองภำยในสถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2563 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 

............................................................................................................................. ................ 
 
      มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยลาด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2564   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
     ลงชื่อ 

(นายอบ  แสงนก) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 
 

     ลงชื่อ 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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Ling เอกสำรส ำคัญ ที่เป็นร่องรอย หลักฐำน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน  ตำมระบบประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 

พร้อม คิวอำร์โคด 
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เอกสำรกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

 

เอกสำร Link ที่อยู่กำรจัดเก็บเอกสำร คิวอำร์โคด 

1. ค าสั่งมอบหมายภาระงานของบุคลากร  ใน
สถานศึกษา  
 

http://gg.gg/kd30c  
 

 

2.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงาน               
ของสถานศึกษา 

http://gg.gg/kd32s 

 

 

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

http://gg.gg/kr066 

 

 

4.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
http://gg.gg/ks7nj 

 

 

5.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
http://shorturl.at/bknuE 

 

 

6.รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการ (1.เม.ย.63-30 ก.ย.63) 

https://shorturl.at/CENO0 

 

7.รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการ (1.ต.ค.63-31 มี.ค.64) 

http://shorturl.at/dgxHJ 

 

 

http://gg.gg/kd30c
http://gg.gg/kd32s
http://gg.gg/kr066
http://gg.gg/ks7nj
http://shorturl.at/bknuE
https://shorturl.at/CENO0
http://shorturl.at/dgxHJ
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เอกสำร Link ที่อยู่กำรจัดเก็บเอกสำร คิวอำร์โคด 

8.รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

http://shorturl.at/kvwPZ 
 

 

9.ข้อมูลสาสนเทศ ของสถานศึกษา 

http://shorturl.at/aAPQR    

ข้อมูลสาสนเทศ นักเรียน 

 

http://shorturl.at/nAQST 
ข้อมูลสาสนเทศ ครู 

 

http://shorturl.at/qsHWY 
ข้อมูลสาสนเทศ ผู้อ านวยการ 

 

10 .สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://shorturl.at/kvwPZ
http://shorturl.at/aAPQR
http://shorturl.at/nAQST
http://shorturl.at/qsHWY
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ภำพเกียรติบัตร 
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ภำพเกียรติบัตร 
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เกียรติบัตรกำรอบรมของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



91 
 

 

 


