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โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
2561) 3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

                                                                        โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

                                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

                                                                                 31 มีนาคม 2563 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 

  
   

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    บทสรุปส าหรับผู้บริหาร(ระดับปฐมวัย) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    บทสรุปส าหรับผู้บริหาร(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. 1  ข้อมูลทั่วไป    
 ชื่อ  สถานศึกษา โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  
 ที่ตัง้   เลขที่........-.........หมู่ที 23   ต าบล บ้านเป็ด  อ าเภอ เมือง   จังหวัดขอนแก่น   
            รหัสไปรษณีย ์40000  
            พ้ืนที่ทั้งหมด   ที่  3  แปลง   24 ไร่   1 งาน   92 ตารางวา   
         e-mail :  Khamhai_School@hotmail.com 
 

1.2  ข้อมูลนักเรียน   
        1.2.1  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด  222  คน แยกเป็น    

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน  

(10 มิถุนำยน 2562) จ ำนวนห้องเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล 1 21 19 40 1 
อนุบาล 2 26 15 41 1 
อนุบาล 3 20 11 31 1 

รวมนักเรียนปฐมวัย 67 45 112 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 21 37 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 8 25 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1 

 

รวมนักเรียน ป.1-6 
 

56 
 

54 
 

110 
 

6 
 

รวม นร.ทั้งหมด 
 

123 
 

99 
 

222 
 

9 
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1.3  ข้อมูลครูและบุคลำกร   

        1.3.1  บุคลากรทั้งหมด   12     คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภท 
บุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่ำ   
ป.ตร ี

น้อยกว่ำ     
30  ป ี

30 – 50 
มำกกว่ำ 
50  ป ี

น้อยกว่ำ 
10 ปี 

10 – 
20 

 มำกกว่ำ 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1    1   1   1 
รองผู้อ านวยการ             
ข้าราชการครู  1 7  6 2 3 3 2 4  4 
พนักงานราชการ(ครู)            
ครูอัตราจ้าง    1  1   1  1   
พี่เลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง  2  2  2   2   
นักการ/ ภารโรง              

รวม 2 10  9 3 5 4 3 7  5 

       

                         1.3.2   จ านวนครทูี่ได้สอนตรงตามวิชาเอก  7   คน  และคิดเป็นร้อยละ 70  ของครูทั้งหมด 
      1.3.3   ในรอบปีการศึกษา 2562 มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาที่สอน 

           ด้วยระบบคูปองการศึกษา  จ านวน     -   คน  คิดเป็นร้อยละ     -    ของครูทั้งหมด 
      1.3.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี  อายุ  55 ปี 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 
2555   รวม    7   ปี 

* หมำยเหตุ   ครูทั้งหมด   หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ทั้งที่เปน็ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอตัราจา้ง 

 

1.4 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง 
 

  “โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มุ่งม่ันจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ภาค
บังคับ) อย่างมีคุณภาพ  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  น า
เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสู่ความเป็นสากล” 

 

1.5 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

  “รักกำรเรียนรู้สู่อำชีพ”หมายถึง ผู้เรียนรักการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สนใจติดตามความเคลื่อนไหวและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม หมั่นศึกษา ค้นคว้า แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม  อีกท้ังเป็นการวางรากฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวยั 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    ๒.๑  วิธีกำรพัฒนำ 
 การพัฒนาด้านร่างกาย  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนแบบ
มอนเตสซอรี่โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
และมีพัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ  จัด
ช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  วันละประมาณ  ๒ – ๓ ชั่วโมง  ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจ
กิจกรรมการออกก าลังกาย  โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  จัดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม)  ให้เด็กครบทุกวัน  มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  มีการตรวจสุขภาพผู้เรียนมี
การแปรงฟันหลังอาหาร  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมสุขภาพอนามัยตนเอง  มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและ
การเคลื่อนไหว  ออกก าลังกาย  กายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมคนรักสุขภาพ  กิจกรรมกินอยู่อย่างปลอดภัย
ห่างไกลโรคและสิ่งเสพติด  กิจกรรมอุบัติเหตุอุบัติภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท  แบบบันทึกน้ าหนักและส่วนสูง  
กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมป้ายนิเทศความรู้  การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ  กิจกรรมการ
เรียนรู้จากสภาวะเสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  การตรวจความสะอาดของร่างกาย  ผม  เล็บมือ
เครื่องแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทาง  
อารมณ์  จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไวและรักธรรมชาติ  
นักเรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ  ฝึกท างานศิลปะอย่างมี
ขั้นตอน  ท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง  น าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดง
เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม  ยกย่อง  ให้ก าลังใจ  ใน
การท างานท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อผู้เรียนได้มีความมุ่งม่ันในการท างาน  เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะกริยามารยาท  การเดิน  การไหว้  การแสดงความเคารพ
ผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม การแสดงออกทางอารมณ์รู้จักการยอมรับบุคคลอ่ืนที่แตกต่างจากตนเองตามความ
เหมาะสมของวัย 
 
  การพัฒนาด้านสังคม ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การกราบ 
มารยาทการไหว้ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และนิสัยรักการท างาน เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน
การอยู่ร่วมในสังคม โดยจัดให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการท างานเดี่ยว ท างานกลุ่มย่อย 
กลุ่มใหญ่  จัดกิจกรรมตามมุมเสรีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ กิจกรรมหนูน้อยท าดี  
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
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ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เรียนจะได้ ลงคะแนนเลือก
หัวหน้าห้อง ผลัดกันเป็นผู้น า ผู้ตาม และร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างสร้างสรรค์  
  การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลาย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง 
ต่างๆ สนใจสิ่งรอบตัว ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วย
การทดลอง ส ารวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ทดลองปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
และ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการเด็กปฐมวัย/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คิดรวบ
ยอดประสบการณ์เรียนรู้สิ่งต่างๆ กิจกรรมมอนเตสซอร ี ่  นิทานพาเพลิน ครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวัน จัดให้มีมุม
หนังสือ มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง ผู้เรียนได้ เข้าห้องสมุดของโรงเรียน ฟังนิทาน
จากครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และ สามารถขอยืมหนังสือจากโรงเรียน
กลับบ้านไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ 
 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      ๑) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

      ๒) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  
      ๓) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  
      ๔) ตารางกิจกรรมประจ าวัน  
      ๕) ข้อตกลงของห้อง  
      ๖) เกียรติบัตร  
      ๗) รูปภาพกิจกรรม 

๓. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑) เด็กสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
๒) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์
ไดเ้หมาะสมกับวัย 
๓) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ี
ดี 
๔) เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการ 

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๕) โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ 

๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์แบบ Mind Mapping การใช้ผังกราฟฟิค
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนของ
สังคม 

ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอด
เพ่ิมมากข้ึน 
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๓.๑ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping และการ ใช้ผัง    
กราฟฟิค เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

๓.๒ ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด และความคิดรวบยอด เพ่ิม
มากขึ้น 

๓.๓ จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 ๒.๑ วิธีการพัฒนา  

      การบริหารและการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการ
ศึกษา ปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่ มีความมุ่งม่ันและพัฒนาตนเองมาโดยตลอด เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบมอเตสซอรี่           
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า จัดประชุมครูเพ่ือปรึกษาหารือ นิเทศชั้นเรียน ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้มีการสอนแบบโครงงาน และให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งในและนอกสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางด้าน 
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลา และเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพ  
มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มุ่งเน้น 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่อย่าง 
เหมาะสม จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

      ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้า 
รับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนๆร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ใน การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียนที่สะอาด มีอาคาร
เรียนที่มั่นคง มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัย 
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๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

๑) โครงสร้างการบริหารงาน 

๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท  
    ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
๓) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
๔) รายงานการประเมินตนเอง  
๕) รูปภาพ  
๖) เกียรติบัตร 

๓. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยแบบมอเตสซอรี่  มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง  ๔ 
ด้าน 
๒) ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิ์ภาพ  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย  เด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถเป็นตัวอย่างและแหล่งศึกษาดูงานได้ 

๑) ผลการประเมินตนเองไม่ได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 

 ๓.๑ ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ของเด็กให้
เหมาะสมและเพียงพอ 

๓.๒ ควรมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

๑. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม  

๒. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการ ประชุม/
อบรม/สัมมนาทั้งตามที่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบบมอเตสซอรี จัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ให้ทันสมัย ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียน อบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาครูให้สามารถจัด
ประสบการณ์ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสม
กับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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ครูบริหารจัดการขั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนในเชิงบวกและเกื้อกูล โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดสื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง ๔ ด้าน ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย
ความมุ่งม่ันและทุ่มเท สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็น
มืออาชีพ จัดการศึกษา เด็กเป็นรายบุคคล มีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและบันทึกผลการพัฒนา
เด็กโดยครูประจ าชั้น มีการสรุปผลการประเมิน จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเด็ก
ในทุกด้าน เป็นประจ าภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนใน
ระดับสูงขึ้น  

๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

๑) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู  
๒) สื่อการเรียนการสอน  
๓) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
๔) เกียรติบัตร  

๕) รูปภาพกิจกรรม 
 

๓. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑) ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  สามารถจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
๒) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
๓) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 

๑) การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 

 

 

๓.๑ ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการผลิตสื่อที่
หลากหลาย น าสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

๓.๒ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมแบบมอเตสซอรีอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย โดยรวม ผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปว่า  
ได้ระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

 ทั้งนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตน และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค สิ่งเสพติด และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่างๆ  การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงาม 
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง การพัฒนาด้านสังคม 
เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยใน ตนเอง มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับ ผู้อ่ืนได้โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆได้ และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม พัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษาอ านวยความสะดวก จัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียง และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจใน 
กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็กเป็น 
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก และพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 
การท าความสะอาดห้อง การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภำพ : ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้ น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร
เรื่อง “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดย
การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและ
การดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลก
กว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้
เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น 
การร้อยพวงมาลัยการผลิตของใช้ กระทงใบตอง การท าน้ าสมุนไพร การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุธรรมชาติ 
เป็นต้น 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย รู้จักการ
วางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 
ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
           2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
           3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
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           4)  ข้อมูลเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 5)  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 6)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O – NET  ปี 2562 
 7)  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 8)  ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง โดย

สามารถอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA รวมทั้งสามารถ
เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  

2 .  ผู้ เ รี ยนมี สุ ขภ าพร่ า งก ายแข็ ง แ ร ง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิว
รับอาหารกลางวัน การทิ้งขยะลงในถังขยะ เป็นต้น  
 

1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ยังต้องพัฒนาด้านการน าเสนอ 
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยวิธีการ
ที่หลากหลาย และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
และต้องพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการงานอาชีพเพ่ือให้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคตหลังจากจบการศึกษา หากไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะสามารถมีอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ 

 

 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด การส่งเสริมให้
นักเรียนท างานแบบกลุ่มและน าเสนอวิธีการคิดด้วยตนเอง 

 3.2 จัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ 
เช่น การจัดให้มีชุมนุมนาฏศิลป์ การน านักเรียนไปร่วมงานประเพณีของชุมชน 
 3.3 มีการส่งเสริมการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

14 
 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  : ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดย
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2)  แบบประเมินการนิเทศครูผู้สอน 
 3)  รายงานผลการจัดการศึกษา 
 4)  รายงานผลการปฏิบัติการประจ าปี 
 5)  แผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ  
2. โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ  

3.  มีการด า เนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา  

4. โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 

 3.1 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 3.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 3.3 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

. โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา  
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า 
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน 
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
ที่ใช้   
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  แผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 2)  แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 3)  บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน 
 4)  รายงานผลกิจกรรมการไปศึกษาดูงานของนักเรียน 
 5)  หลักสูตรสถานศึกษา 
 
3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน 
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3 .  ครู ให้ นั ก เ รี ยนมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด 

ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผล

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้ ง ให้
ค าแนะน าท่ีครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 

1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 3.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น การทดลองในวิชา
วิทยาศาสตร์  การท างานกลุ่ม การประดิษฐ์ในวิชางานบ้าน  การน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

 3.2   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งการเรียนรู้    
 3.3  ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้องประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 (บทสรุปของผู้บริหำร) 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่
ในระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โครงการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานโครงการรักการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  โครงการยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียน  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า โดยมีการกระบวนการบริหารและการจัดการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหาร เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่
สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกขั้นตอน 
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