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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง หมู่ ๖ ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต ๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ 
คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกเป็น  

๑. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีครูจ านวน ๑ คน นักเรียนจ านวน 6 คน  
๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีครูจ านวน ๔ คน นักเรียนจ านวน 65 คน      
มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน (ธุรการโรงเรียนจ านวน ๑ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และ

นักการภารโรง ๑ คน)  
   
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ มีนักเรียน

จ านวน 6 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ดี มีผลการด าเนินการ ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ ดี 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ
ปฐมวัย 6 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 6 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน - คน  กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้จัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ร้อยละ ๑๐๐ 
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรง เรียนบ้าน
แก่งเกลี้ยง ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย 
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรี ยนระดับปฐมวัย 
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กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีหลักสูตรปฐมวัย ที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ กิจกรรมบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม พุทธศักราช ๒๕๖๔   

ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการ สถานศึกษา กิจกรรม 
PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียน
บ้านแก่งเกลี้ยง มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ จากโครงการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียนบ้าน
แก่งเกลี้ยง มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม
จัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมแสดงผลงาน
นักเรียน (Open House) ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย เพ่ือ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
จุดเด่น  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
๑. เด็กมีระเบียบวินัย อดทน รอคอย  
๒. ท ากิจกรรมช่วงเช้า ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่ายกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาได้ เช่น กิจกรรมที่ลานธรรม การ

ท่องสูตรคูณ ท่องอาขยาน กิจกรรมสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
1. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  

จุดที่ควรพัฒนา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
เด็กควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒. สถานศึกษาควรพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ
เด็ก  

๓. สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๒. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  

ข้อเสนอแนะ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
เด็กควรได้รับการส่งเสริมเรื่อง การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง โดยครูควรสนทนาร่วมกับเด็กอย่าง

สม่ าเสมอในกิจกรรมประจ าวัน ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เปลี่ยนกันเป็นผู้
พูดและผู้ฟังเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะกิจกรรมการเล่านิทานหรือการเล่าเรื่องราวจากภาพวาด หรือผลงานของ
เด็ก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือน เด็กตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจและการหาค าตอบ ให้เด็กทุกคนได้
ฝึกพูดเป็นประจ าทุกวัน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในความส าคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายถึงความจ าเป็นในการด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน การด าเนินการ
ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดประสบการณ์และ การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้บริหาร ครูวิชาการ ควรทบทวนความสามารถของครูเรื่องการออกแบบ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ควรสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองขณะ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ  

๓. สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยจัด
กิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและการป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทั้ง ๖ ด้าน อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความ
ปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบ
ฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดให้มีการส ารวจอาคารเรียน อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเล่นสนามเป็นประจ า 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. ครูควรจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สดใส สวยงาม มีสื่อกระตุ้นความ

สนใจของเด็ก ป้ายสมาชิกของห้องเรียนที่มีชื่อ รูปภาพของเด็กในห้องเรียนทุกคน ภายในห้องเรียน ควรจัด
ตกแต่งด้วยโปสเตอร์ ภาพค าศัพท์ มุมประสบการณ์อย่างน้อย ๕ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมเขียน มุมบล็อก มุม
ศิลปะ มุมบ้าน มุมของเล่น เป็นต้น ควรปลูกฝังเด็กให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดมุมหนังสือและ มุมเขียนที่น่าสนใจ 
จัดหาหนังสือที่หลากหลาย เช่น นิทานภาพ ภาพสีสันสวยงาม การจัดให้เด็กได้ใช้เวลาอยู่กับหนังสือเป็นประจ า
ทุกวัน ห้องเรียนควรสะอาด ความปลอดภัย  

๒. ครูควรประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก เช่น 
ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล จากการสังเกต การสนทนา การตรวจผลงาน และจากแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ควร
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ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กและประเมินชิ้นงานของเด็กด้วย ครูควรบันทึกข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล และเด็กทั้งชั้นเรียน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๖ 

มีนักเรียนจ านวน 65 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ดี มีผลการด าเนินการ 
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี  

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ
มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  
มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการ
ท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้ ด้าน
การอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น ร้อยละ 84.62 ด้านการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.54 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการ
สืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
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สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปที่สถานศึกษาก าหนด ร้อย
ละ ๙2.6๐ ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน ได้แก่ “ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ” ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยง
กับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ และบริบทของโรงเรียน โดย
ประเมินภาพความส าเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้อ งกับ
บริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่งของหลักสูตรตามนโยบายของต้น
สังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร   และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  
ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน า
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ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป้านักเรียนเรียนเรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
จุดเด่น  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูมีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อผู้เรียน อบรมดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด 

จุดที่ควรพัฒนา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
๒. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  
๓. การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่น าไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างจริงจัง 

๒. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  

๓. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สม่ าเสมอ  
ข้อเสนอแนะ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด โดยครูควรกระตุ้นด้วยค าถามให้ผู้เรียนได้แสดงเหตุผล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
จากกิจกรรมเสริมและกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
รวบรวมความรู้ด้วยตนเองและการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้ เรียนได้เชื่อมโยงองค์ความรู้และน า
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากสาระการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้น โดย
ก าหนดเป็นโครงงานซึ่งบูรณาการความรู้จากการเรียนตามสาระต่าง ๆ หลักสูตรสถานศึกษา  

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดให้น่าสนใจ คอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การศึกษาค้นคว้าจาก You Tube ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจอย่างกว้างขวาง โดยครูควรปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น โดย

มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเริ่มจากการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ก าหนดจุดเน้น
ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมิน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินโครงการ เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเหมาะสม การน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่อง  

๒. สถานศึกษาควรประเมินสมรรถนะตามวิชาชีพของครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และเจตคติ ให้ครูและบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development Plan : ID Plan) โดย
จัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา
โดยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้ค าปรึกษา
แนะน า การสอนงานในระหว่างเพ่ือนครู และบุคลากรด้วยกัน และผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
การใช้เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสอน ช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เครือข่ายโยงเข้า

อินเทอร์เน็ตที่สะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ได้เต็มที่ เป้าหมายในการเรียนรู้
สาระส าคัญตามหลักสูตรวิชาต่าง ๆ และโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการทางปัญญา กา ร
ค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๑. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยสถานศึกษาควรจัด การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนความรู้เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้ วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้บริหารควรสนับสนุนโดย
จัดเวลาให้ครูได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) ใช้การเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

๒. ครูควรตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษา ควรทบทวน
ความรู้เรื่องการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของผู้เรียน มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
ได้แก่ การสังเกต การตรวจผลงาน การประเมินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ โดยผู้บริหารควรนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
อย่างสม่ าเสมอด้วย  

๓. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเพื่อนครูด้วยกันเองในสถานศึกษาในเรื่องที่สนใจร่วมกัน 
เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิจัยและพัฒนาสื่อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสอน
แบบโครงงาน เป็นต้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ขณะปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาโดยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
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ค าน า 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2564  เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๖4 ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา      

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ในครั้งนี้ 
ทางโรงเรียนจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 

 
     

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                      หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า            ก 
สารบัญ                     ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน           1 
  ข้อมลูทั่วไป           1  
  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา         2 
  ข้อมูลนักเรียน           3  
  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา      5 
  ข้อมูลงบประมาณ          5  
  สภาพชุมชนโดยรวม          5  
  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      6  
  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน        8  
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        10 
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย       10  
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       18  
ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา        32  
  ระดับปฐมวัย           32  
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน         34   
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก           37 
  
 
 

 
 
 



1 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป                                                    . 

 ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  
 ที่อยู่  ๗๐  หมู่ที่ ๖  ต าบลลาดค่าง  อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย   

รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๖๐  
 สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  
     E-mail : info@kks.ac.th 
 โทรศัพท์   ๐๙๕-๖๖๙-๙๑๖๙  
 เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  
 

เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนเรียนรวม  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการ STEM  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียน
คุณธรรม  และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ชื่อผู้บริหาร  นายภาณุพันธุ์ จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

แผนที่โรงเรียน 

 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

mailto:info@kks.ac.th
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ค าขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรมดี  มีความรู้  สู่มาตรฐาน  ประสานกายใจ  มุ่งเรียนน าไปใช้” 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ปญญา โลกสมิง ปชโชโต (ปญัญา คือแสงสว่างส่องโลก) 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์(VISION)  

ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
พันธกิจ (MISSION)  

1. เรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนทักษะชีวิต

ของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม และการรู้เท่าทันสื่อ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
6. จัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ (Goals)  
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้บทบาท

หน้าที่ของตน บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์สถานศึกษา  

รักษ์วิถีไทย ใช้ชีวิตพอเพียง 
เอกลักษณ์สถานศึกษา   

รักษ์วิถีไทย ใช้ชีวิตพอเพียง 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                           

  ๑) จ านวนบุคลากร  
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 

ราชการ 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าที่ 

อ่ืนๆ 
รวม 

ทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 ๑ 4 - 1 3 9 
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 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4)                       .  

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖4  รวมทั้งสิ้น ๗1 คน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.๒ ๑ 1 0 1 
 

อ.๓ ๑ 1 4 5 
 

รวม ๒ 2 4 6 
 

ป.๑ ๑ 4 4 8 
 

ป.๒ ๑ 6 ๓ 9 
 

ป.๓ ๑ 9 3 ๑2 
 

ป.๔ ๑ 6 7 ๑3 
 

ป.๕ ๑ 2 8 ๑0 
 

ป.๖ ๑ ๕ 8 ๑3 
 

รวม ๖ ๓2 ๓3 65 
 

รวมทั้งหมด ๘ 34 ๓7 71 
 

ปริญญาโท
33.3๐%

ปริญญาตรี
55.6๐%

ต่ ากว่า ปวช.
11.1๐%

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ ากว่า ปวช.
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

1.3.1) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 65 คน คิดเป็นร้อยละ 92  

 1.3.2) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 64 คน คิดเป็นร้อยละ 90  
 1.3.3) จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13  
 1.3.4) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  
 1.3.5) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
 1.3.6) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
 1.3.7) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
 1.3.8) สถิติการขาดเรียน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
 1.3.9) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

 1.3.10) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป.6 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  

 1.3.11) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   

 1.3.12) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.3.13) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.3.14) จ านวนนักเรียนชั้นป.1-6 ที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 86  
 1.3.15) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 1.3.16) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดใน หลักสูตรสถานศึกษา 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ปฐมวัย ประถมศึกษา รวมทั้งหมด

เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒562 - ปีการศึกษา ๒๕๖4

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

๑2 9      6
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ข้อมูลอาคารสถานที่   
อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง อาคารประกอบจ านวน 3 หลัง ส้วม 3 หลัง สระว่ายน้ า 0 สระ  สนามเด็ก

เล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 0 สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) สนามตะกร้อ 1 สนาม สนาม
วอลเล่ย์บอล 1 สนาม   

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
1) ห้องสมุด 1 ห้อง จ านวนหนังสือในห้องสมุด 800 – 1,200 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน 

ใช้ระบบ Digital Librarian จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 5 คน/วัน  
2) ห้องปฏิบัติการ  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 0 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 0 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 0 ห้อง  

3) คอมพิวเตอร์จ านวน 7 เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 7 เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 7 เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 12 คน/วัน   

ข้อมูลงบประมาณ  

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  3,020,943.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  2,631,120.00 
เงินนอกงบประมาณ  - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  321,827.51 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  - งบอ่ืนๆ(ระบุ)  - 
รวมรายรับ  1,507,401.58 รวมรายจ่าย  2,952,947.51 

อ้ า ง อิ งจาก  :  ระบบรายงานผลการบริ ห าร งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี  ( https: / /e-
budget.jobobec.in.th/) ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1. หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง มีประชากรประมาณ 378 คน อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

ลาดค่าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท มีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในหมูบ้านคืออาชีพ
เกษตรกรรม รองมาคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ตามล าดับ 

2. สภาพชุมชนของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย และมีการประกอบ
อาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่น 
เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก ผู้ปกครองย้ายถิ่นไปท างานที่เมืองใหญ่ ทิ้งลูกหลานอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงเป็น
สังคมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลลูกหลาน 

3. ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านแก่งเกลี้ยง โดยทั่วไปเป็นภูเขา มีล าน้ าสานไหลผ่าน โรงเรียนตั้งอยู่
ติดหมู่บ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ได้แก่ ท าไร่ ท าสวน โดยมีล าห้วยน้ าสานเป็นแหล่งน้ าที่คอย
หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกษตรกร 

4. การคมนาคมที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงสะดวกสบาย บนเส้นทางถนนสาย แก่งไฮ-ห้วยติ้ว  เป็นถนนที่
ลาดยางตลอดสาย สามารถใช้สัญจรไปมาเพ่ือติดต่อกับภายนอก ที่เชื่อมระหว่างอ าเภอภูเรือ  ระยะทางจาก
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงถึงตัวอ าเภอภูเรือ มีระยะทาง 10 กิโลเมตร  

https://e-budget.jobobec.in.th/
https://e-budget.jobobec.in.th/
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖4       . 
ระดับปฐมวัย  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป  

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขั้นไป 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 
รา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๒ 1 1 1 1 1 
อ.๓ 5 5 5 5 5 
รวม 6 6 6 6 6 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 
 
 

ระดับชั้น 
 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ป.๑ 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
ป.๒ 4 7 9 9 9 9 9 9 6 
ป.๓ 10 9 12 12 11 12 12 12 11 

ป.๔ 10 10 12 12 12 12 12 12 11 

ป.๕ 7 7 6 10 6 8 8 6 8 

ป.๖ 12 2 7 13 13 12 13 13 12 

รวม 50 42 54 64 59 61 62 60 56 

คิดเป็น 76.92 64.60 83.10 98.50 90.80 93.85 95.40 92.30 86.20 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ 8 - - 1 7 8 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ 9 - - 5 4 9 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ 12 - 2 2 8 10 83.30 
ป.๔ 13 - 1 6 6 12 92.30 
ป.๕ 10 - 2 1 7 8 80.00 
ป.๖ 13 - - 3 10 13 100.00 
รวม 65 - 5 18 42 60 92.60 

๓)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4  

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ 8 - - 1 8 ๙ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ 9 -  - 9 9 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ 12 - - 4 8 12 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ 13 - - 2 11 13 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๕ 10 - - 3 7 10 ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ 13 - - 1 12 13 ๑๐๐.๐๐ 
รวม 65 - - 11 54 65 ๑๐๐.๐๐ 
๔)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่าน   ขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร - - ๒ ๑๒ 13 ๑๐๐.๐๐ 
๒. ความสามารถในการคิด - - 3 10 13 ๑๐๐.๐๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 3 10 13 ๑๐๐.๐๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- - 1 ๑2 13 ๑๐๐.๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - ๑ 12 13 ๑๐๐.๐๐ 
รวม - - 10 55 65 ๑๐๐.๐๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑.๕  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖4  

ความสามารถด้านการอ่าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

- การอ่านออกเสียง ๗๖.๗๕ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 
- การอ่านรู้เรื่อง ๘๘.๗๕ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๘๒.๗๕ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 
๒)  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา  

๒๕๖3 – ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

- การอ่านออกเสียง ๙๙.๖๖ ๗๖.๗๕ - ๒๒.๙๑ 
- การอ่านรู้เรื่อง ๗๑.๕๕ ๘๘.๗๕ + ๑๗.๒๐ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๘๔.๑๑ ๘๒.๗๕ - ๑.๓๖ 
๑.๖  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

๑)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
- ด้านคณิตศาสตร ์ ๕๓.๔๐ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
- ด้านภาษาไทย ๖๒.๔๕ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๕๗.๙๒ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 
๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 

๒๕๖3 – ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

- ด้านคณิตศาสตร ์ ๓๗.๒๐ ๕๓.๔๐ + ๑๖.๒๐ 
- ด้านภาษาไทย ๔๗.๑๕ ๖๒.๔๕ + ๑๕.๓๐ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๔๒.๑๗ ๕๗.๙๒ + ๑๕.๗๕ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑.๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖4  

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

- ภาษาไทย 40.31 49.54 50.38 
- คณิตศาสตร ์ 34.75 35.85 36.83 
- วิทยาศาสตร์ 37.81 33.68 34.31 
- ภาษาอังกฤษ 28.52 35.46 39.22 

๒)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
๒๕๖3 – ปีการศกึษา ๒๕๖4  

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

๒๕๖3 
ปีการศึกษา  

๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

- ภาษาไทย ๔๔.๖๔ 40.31 - 4.33 
- คณิตศาสตร ์ ๒๒.๘๖ 34.75 + 11.89 
- วิทยาศาสตร์ ๓๑.๖๙ 37.81 + 6.12 
- ภาษาอังกฤษ ๒๓.๙๓ 28.52 + 4.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ ๒ 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒.๑  ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดี 
1. กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีผลการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 

จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้   
๑)   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 เด็กระดับอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีผลพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 

๘๐ มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยทางโรงเรียนได้
จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน ให้ เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และ
ได้รับอาหารเสริมนมฟรีทุกวัน มีการจัด ประสบการณ์ให้กับได้อย่างหลากหลายฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง เช่น กิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม ให้เด็กได้ 
ระบายสี การเป่าสี การฉีกตัดปะ การปั้นดินน้ ามัน กิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง เครื่องเคาะจังหวะ ต่าง ๆ ท่องค าคล้องจอง การเล่นนิ้ว
มือ ปรบมือ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง โดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมการละเล่น ต่าง ๆ  เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ คล่องแคล่ว มีความสุขในการออกก าลังกาย และเรียนรู้การระมัดระวัง รักษาความ 
ปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืน กิจกรรมเกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล
และเกิดความคิด รวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ และรู้จักการ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ข้อตกลง ของการเล่นได้ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมกับวัยมีความรู้ และความคิดรวบยอด  ในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง บุคลคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ทั้งนี้ได้จัดโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ โครงการสาธารณูปโภค  
 ๒) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ 
  เด็กระดับอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประจ าวัน 
๖ กิจกรรมหลัก ให้เหมาะสมกับวัย และ ได้จัดให้เด็กเข้าร่วมการแสดงต่าง ๆ ในวันส าคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม ในการแข่งขันน าเสนอผลงานตนเอง ฝึกให้เด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของ ผู้อ่ืน เช่น โครงการวันส าคัญ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสนับสนุนให้ทางด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทยและ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ฝึกให้เด็กปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
อดทน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๓)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  เด็กระดับอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประจ าวัน ๖ 
กิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ และมีการด าเนิน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กทุกคนร่วมกันด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ภายใต้กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกัน  เด็กมีส่วนร่วมในการ รับผิดชอบช่วยกันดูแลสิ่ งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก โดยแบ่งหน้าที่การท าหน้าที่เวรประจ าวันในการช่วยกันดูแลรักษา ความสะอาดในห้องเรียน และ
ช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะรอบ ๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกท้ังช่วยกันคัดแยกขยะ ลงในถัง  ตามแต่ละของ
ชนิดขยะ ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน การรู้จักการขอ 
โทษ การให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องที่เด็ก
ร่วมกันสร้างขึ้น  และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกายประจ าวัน วันจันทร์แต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน วันอังคารแต่ง กายด้วยชุดนักเรียน วันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดพลศึกษา และวันศุกร์แต่งกาย
ด้วยชุดผ้าไทยพ้ืนเมือง เป็นการฝึกให้เด็ก รู้จักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 
และการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน  
 ๔)  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
  เด็กระดับอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา ความรู้ได้ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กอย่างหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลักที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เด็ก รู้จักการ
สังเกต การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียน
และสื่อ การเรียนการสอน โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดย
ใช้ไอซีที โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง ในการพัฒนาด้าน
สติปัญญาให้เด็ก รู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

2.  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม  
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 

100 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100 สังเกตได้จากการ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส   

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 สังเกตได้จาก
การ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย  อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ  100  

3.  ผลการประเมิน  
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ให้มีความรู้และ

ความสามารถตามศักยภาพของเด็กทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย อารมณ-์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  

มาตรฐานที่ 1 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย    ผลการ
ประเมิน 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ ดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิก
ที่ดีของสังคม 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด 
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
4.  จุดเด่น 

 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง 
คล่องแคล่วมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดีมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพ ของตนเองได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
สุขอนามัยส่วนตน เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโตตาม วัย เด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าคิดและ
กล้าแสดงออก สามารถ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  
 เด็กปฐมวัยมีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูและญาติผู้ใหญ่ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มีความประหยัดและพอเพียง ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ที่ตนนับถือ  
 เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจได้สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน มีความสามารถในการคิดรวบ 
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
การ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 

5.  จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กปฐมวัยที่ค่อนข้างเก่าและไม่เพียงพอ ท าให้เด็ก
ปฐมวัยขาดโอกาส ในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่าง ๆ ที่สามารถเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ใหญ่ ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย  
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6.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
3. โครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักเรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา 
5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
6. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ดี 
 1. กระบวนการพัฒนา  ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

 ๑)   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    
  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ของระดับปฐมวัย ที่เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่ เน้นให้เด็กได้ลงมือ ปฏิบัติจริง และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
 ๒)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
  ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนจ านวน ๑ คน เปิดสอนรับ
นักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียน โดยระดับชั้นอนุบาล ๒ มีจ านวนนักเรียน 1 คน ต่อครู ๑ คน ระดับชั้นอนุบาล ๓ 
มีจ านวนนักเรียน ๕ คน ต่อครู ๑ คน  
 ๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ส่งเสริมให้ครูปฐมวัย เข้ารับการพัฒนาตนเองตามนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และการเข้าร่วมการพัฒนาและอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับหน้าที่
ที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้น านวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มาใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียน โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายในพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยครูได้น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรม พัฒนาตนเอง การนิเทศ ชี้แนะ  ที่ได้รับค าแนะน า มาปรับปรุง แก้ไข ในห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอๆ 
 ๔)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย โดยได้ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บริเวณรอบ ๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู ่ และปลอดภัย และจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็น รายบุคคล รายกลุ่ม และการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ หลากหลาย พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้  เพียงพอกับเด็ก เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ พร้อม
ทั้งได้จัดท าสนามเด็กเล่นตามแนวพระราชด าริเพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัญญาภายใน  
 ๕)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เ พ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์         
ส าหรับครู  

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  อ านวยความสะดวกห้องเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ 
ให้บริการ ครู นักเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู โดยได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
และสื่อการเรียนการสอน  และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
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ประเทศไทย เพ่ือจัดหางบในการจัดสรรให้ครูได้ มีงบในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ น ามาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย เด็กมีคุณภาพ และห้องเรียนมี
คุณภาพ   
 ๖)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีการบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีบทบาทใน
การก าหนด เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับที่เปิดท าการ ในระดับอนุบาลก็ได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียน เพ่ือน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา ตลอดจน การจัดท ารายงาน เพ่ือเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และโครงการนิเทศภายในพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  

2.  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร   
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครู

และบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ จัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและ ก าลังใจ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564   

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดี ดี ตามเป้าหมาย 
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2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ ์ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง 
ปลอดภัยและเพียงพอ  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก 
ฝ่ายมีส่วนร่วม  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ระดับดี 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564
พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

4.  จุดเด่น 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการอีกทั้งมีการนิเทศภายในเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ  
 ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็ก ปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เต็มศักยภาพ มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ
วัยและสภาพบริบทของโรงเรียน  

5.  จุดที่ควรพัฒนา 
การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการ ควรน ามาใช้ให้มากขึ้นในการ

บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรสร้างการมี
ส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วน
ควรพัฒนา ปรับปรุงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง  

6.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดี  
 1. กระบวนการพัฒนา  ผลการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้  

 ๑)  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   ครูได้มีการจัด
กิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ ของเด็กแต่ละ
คน และได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม 



16 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

และ สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่นโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์น้อยแห่ง ประเทศไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนและ
สื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการวันส าคัญ โครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
โครงการห้องสมุด โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
โดยใช้ ไอซีที โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย   
 ๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
  ครูได้จัดกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตาม
ศักยภาพของเด็ก แต่ละคน ตอบสนองความสนใจ ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้กับเด็กได้เลือกเล่น ตามมุม ประสบการณ์ ตามความสนใจของเด็ก เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ และได้ด าเนินโครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
เด็กเกิดการเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  และปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เด็กจะรู้จักการสังเกต การเปรียบเทียบ   การคาดคะเน การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยผ่านการทดลองกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกข้ันตอน เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 ๓) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
  ครูจัดห้องเรียนคุณภาพ มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กอย่างชัดเจนที่ผู้ปกครองมองเห็นได้ มีมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยครูให้เด็กทุกคนใน
ห้องมีส่วนร่วมในการจัด สภาพแวดล้อมในห้องเรียนด้วยกัน เช่น การแบ่งเวรการท าหน้าที่เวรประจ าวัน 
รับผิดชอบช่วยเหลือกันในการดูแล รักษา สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปลอดภัย  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น 
การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์ สื่อของเล่นที่กระตุ้น ให้คิดและหาค าตอบ เช่น เกม ต่าง ๆ 
และการด าเนินโครงการพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอนโดยใช้ 
ไอซีที และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือพัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจ น่าอยู่   ทันสมัย 
อบอุ่น  
 ๔)  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
  ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือการวัดและวิธีการ
ที่หลากหลาย  ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้ง ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ประเมินพัฒนาการเด็ก และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพเด็ก 
ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น แบบบันทึกพัฒนาการ เด็ก (อบ.๓ /๑) สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล (อบ.๓ /๒) แบบ
ประเมินผลงานเด็ก แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบสัมภาษณ์เด็ก 
แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  

2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- มุมประสบการณ์  
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก  
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- รายงานผลการประเมินตนเอง  
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
- การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
- แผนการจัดประสบการณ์  

3. ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด 

ประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 
6 กิจกรรม จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้น เด็กเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน   เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และ ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 

80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การ ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก 

        80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับดี 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป็นไปตาม เป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไป
ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  

4.  จุดเด่น 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้ ท าให้เกิด 
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่าง 
สม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยมาใช้ ในการจัด
ประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ท าให้เด็ กมี
พัฒนาการที่ดีอย่าง สมดุลรอบด้าน  



18 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

5.  จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ยังขาดเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กขาดโอกาสในการเล่น 

เครื่องเล่นสนามที่สามารถเสริมสร้าง และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างเหมาะสมกับวัย  

6.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
3. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ  
 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี  
1. กระบวนการพัฒนา  

 ๑)  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ 
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ และส่งต่อไปสู่การพัฒนาให้ผู้เรียน
อ่านคล่องและเขียนคล่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และพัฒนาตนเอง พัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึน 
 ๒)  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และนันทนาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะพัฒนาสุนทรียภาพในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มี
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา มีสุนทรียภาพ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยความสนใจ 
 ๓)  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงจัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาความประพฤติของผู้เรียนให้มีความสุภาพนอบน้อม โอบ
อ้อมอารี ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียนไม่ให้ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ
ปัญหาด้านความประพฤติ ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ 
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ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔)  โรงเรียนบ้านแกง่เกลี้ยงมีแผนพัฒนาการศึกษา/โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 ๕)  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และโครงการสามารถพัฒนาพัฒนาตาม
จุดเน้นจุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2. ผลการประเมิน  
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบ          

ด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้  
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การ คิดค านวณ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ 
สถานศึกษา 

80 80 ตามเป้าหมาย 

    1.2 นักเรยีนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี  

80 80 ตามเป้าหมาย 

  1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร   
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

80 80 ตามเป้าหมาย 

    1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑข์องสถานศึกษา  

80 80 ตามเป้าหมาย 

    1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

80 80 ตามเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

80 80 ตามเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ 
ในระดับ ดี  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ 
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี  

80 80 ตามเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 70 ตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง 

นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา  

70 70 ตามเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่ง 
ประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ 
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70 70 ตามเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม  70 70 ตามเป้าหมาย 
 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม 

ไปใช้ และมีการเผยแพร่  
70 70 ตามเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

80 80 ตามเป้าหมาย 

 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ 
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ เรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

80 80 ตามเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 80 ตามเป้าหมาย 
 5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
 5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  

80 80 ตามเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 80 ตามเป้าหมาย 

 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องาน 
อาชีพ  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 6.2 นักเรียน มี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษา 
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษา 
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น  

80 80 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 26 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น และแก้ปัญหาร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 80 ตาม
เป้าหมาย มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี ดีต่องานอาชีพร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 โดยการ
สอนเวียน เพ่ือให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอก มีการสอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล มี
การลดกิจกรรมที่มีความแออัด สัมผัสใกล้ชิดเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 โดยมีการเว้นระยะห่าง งดการ
จัดกิจกรรมบางประเภท เพ่ือป้องกันการติดต่อของโรค เช่น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี  

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา ก าหนด 

80 80 ตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
 1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใน ระดับดี  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิต อาสา 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น 
แบบอย่างได้  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ 
และ ท้องถิ่น  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และ ภูมิใจในความเป็นไทย  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และ ภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 80 ตามเป้าหมาย 

 3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง  

80 80 ตามเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มี คุณธรรมจริยธรรม 

80 80 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 80 ตามเป้าหมาย 
   4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
ทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข 

80 80 ตามเป้าหมาย 

   4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของ กลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

   4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ 

80 80 ตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
   4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหา
ทางเพศ การ ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 80 ตามเป้าหมาย 

   4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัย คุกคามรูปแบบใหม่  

80 80 ตามเป้าหมาย 

   4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ  

80 80 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 14 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 
2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่  

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2  ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมิน
รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ดี 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 

1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
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เป้าหมาย  จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ ด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถตามคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เน้นการเรียน
การ สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้การบูรณาการทั้งเนื้อหา เวลา ในสอดคล้องตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย โครงการเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน เพ่ือประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ ในสถานศึกษา ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วม  
 3. จุดเด่น  
 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านการเขียนและการค านวณ ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและด าเนินการจนส าเร็จ มีทักษะในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดี และ
รู้จักวางแผนในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีความสามารถและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
รู้เท่าทันสื่อและ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่าง ๆ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลัง
กาย ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของสิ่งเสพติด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่นอยู่
เสมอ เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้อย่างเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยและพอเพียง เป็นต้นแบบด้านการท าความดีมีจิตอาสาต่อสังคมชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑)  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้ว แต่โรงเรียนควร
มีการร่วมมือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการฝึกฝนบุตรหลานช่วยท างานบ้าน ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ขณะอยู่ที่
บา้นเป็นกิจนิสัย และประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
 ๒)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าจากการอ่านหนังสือ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
 ๓)  ผู้เรียนควรใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย รู้เท่าทันสื่อที่ทันสมัยและภัยจาก
สื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น 
โดยครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดให้มีความหลากหลายต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอในทุกสาระการเรียนรู้ เช่น การให้ท าแผนผังความคิด การออกแบบงาน/ชิ้นงานต่าง  ๆ การท า
โครงงานโดยเฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร์การฝึกคิดนอกกรอบ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานจน
สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี 
1. กระบวนการพัฒนา โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนิน

ทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมพัฒนาเอง  
- ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาอบรม   
- จัดทัศนศึกษาดูงาน (ตามมติที่ประชุม)  

โครงการนิเทศภายใน  
- วางแผนด าเนินการ  
- มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
- วางแผนและก าหนดทางเลือก  
- สร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  
- ปฏิบัติการนิเทศ ภายในโรงเรียน  
- การประเมินผลและสรุปรายงาน  

 การบริหารและการจัดการสถานศึกษาทางโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้โดย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ความต้องการของ ผู้ปกครอง ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย”  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมทั้ง ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ ๑. งานด้านวิชาการ  ๒. 
งานบริหารงานบุคคล ๓. งานด้านงบประมาณ ๔. งานบริหารงานทั่วไป โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรเดม
มิ่ง  (PDCA ) ส่งผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีการจัดโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตั้งค่าเป้าหมาย ในการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ มีการควบคุม ก ากับติดตามและประเมินผล โดย คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา มีการ
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและความต้องการของ
ภาคีเครือข่ายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทุกชั้นเรียนแล้วน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้วางแผนการ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพ่ือ จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับ
ความสามารถ จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สร้างขวัญ
และก าลังใจให้คณะครู ในการปฏิบัติงานโดยการจัดท าโครงการนิเทศ ภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศจากครูทุกช่วงชั้น จัดท าคู่มือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ   เครื่องมือการนิเทศ โดยมีการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรชั้นเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง น าผลการนิเทศมาปรับปรุง  พัฒนาการบริหาร ส่งเสริมให้ครู
จัดท าผลงานทางวิชาการ และพัฒนาหาความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ิมเติมตลอดเวลา ร้อยละ๑๐๐ และน าความรู้
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ที่ได้รับพัฒนาตนเอง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนมีความพร้อมทางด้านอาคาร 
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน  
 นอกจากนั้นสถานศึกษาได้จัดท า โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมโดยจัด
สภาพแวดล้อม  ทางกายภาพทั้งภายใน – ภายนอก มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมให้สะอาดน่าอยู่  มีการจัดสวนหย่อม สนามเด็กเล่นตามแนวพระราชด าริ จัดท าป้ายห้องเรียนภาษาไทย 
บอกทิศทางอาคารเรียนต่าง ๆ และเน้นความปลอดภัยของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีการ
จัด ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการ เรียนการสอนทุกห้องเรียนเพ่ือให้เป็น Smart Classroom ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จัดท าให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์ มีการใช้จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง มีห้องสมุด จ านวน ๑ ห้อง เพ่ือให้ครู นักเรียน
มาใช้ ในการสืบค้นรายงาน ไว้บริการชุมชน นักเรียน นักศึกษาทั่ว ๆ ไป ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้  แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  
 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ บางโครงการที่โรงเรียนได้เข้า
ร่วม หรือได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง แต่ทางโรงเรียนต้องมีความจ าเป็น
พัฒนา ต่อไปเนื่องจากเป็นต้นแบบท าให้ผลการด าเนินงานไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากทาง
โรงเรียน  มีงบประมาณจ ากัด 

2. ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของ สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุก กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดี 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564  พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการ ด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  
 3. จุดเด่น 
 ๑)  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหารที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานและมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางในการบริหารงาน สามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  
 ๒)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การมีส่วนร่วม การระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ใช้ 
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 4. จุดที่ควรพัฒนา  
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามที่มีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบแต่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนต่ ากว่าระดับชาติ ควรปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน  มีคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐานด้วยการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องและพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ที่หลากหลาย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มากข้ึน  

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ

นิเทศการ สอนและงานวิจัยในชั้นเรียน  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง

โรงเรียน  
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มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ดี  
1. กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน  

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้
องค์ประกอบ ของหลักสูตรแกนกลาง ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ โรงเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
กิจกรรมการจัดการ เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดย เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ  การแสดงออก การน าเสนอผลงาน โดยผ่านการจัดท าโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ 
โครงงานวิทยาศาสตร์  การท างานเป็นกลุ่ม การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดย
ใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ  ด าเนินกิจกรรม โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้น สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม มีระบบการ
อ้างอิงที่ถูกวิธี คณะครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง มีการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ทุกวันพุธ คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  มีการด าเนินการให้คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยผ่าน
ขั้นตอนกระบวนการวิจัย และมีการจัดระบบ การวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียน มีการใช้เทคโนโลยี ประกอบการวัดผล ประเมินผลข้อสอบออนไลน์มีข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนได้
ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง หลังจากทราบผลการประเมินแล้วนักเรียนสามารถ
พัฒนาผลงานตามที่ครูเสนอแนะ  
 โดยการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการประกัน ภายในสถานศึกษาโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ โครงการพัฒนาและวิจัยใน
ชั้นเรียน โครงการจัดกิจกรรม STEM และวันวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีที 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  โครงการนิเทศพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กิจกรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมธุรกิจพอเพียงโดยผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ ด้วยโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรัก
การอ่าน กิจกรรมรักการอ่านเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลงาน (Open House) 
 ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  
 ๑) ครูผู้สอนยังมีไม่ครบเอก ตามสาระการเรียนรู้หลัก  
 ๒) มีห้องเรียนและห้องพิเศษไม่พอเพียงตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ๓)  ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอนมาก 
2. ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนชุมชนภูเรือขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้   
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 90 ตามเป้าหมาย 

     1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

     2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

     1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย 

80 80 ตามเป้าหมาย 

     2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน การจัดการเรียนรู้ มี application  

80 80 ตามเป้าหมาย 

     3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการใน การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก ปฏิบัติจริง 

80 80 ตามเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
     ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน า ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 80 ตามเป้าหมาย 

     1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

80 80 ตามเป้าหมาย 

     2. ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับ เป้าหมายของการเรียนรู้  

80 80 ตามเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 80 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

 ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การ จัดการเรียนรู้ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด ี

จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา ได้แก่  

       - ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 3. จุดเด่น        
 ๑)  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
 ๒)  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้ปฏิบัติจริงได้ฝึก
ทักษะ การคิด และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  
 ๓)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๔)  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ ตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจาก 
คณะกรรมการวิจัยของโรงเรียนที่มีความรู้ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑)  ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา ความสามารถในการคิด อย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
 ๒) กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการ เรียนรู้ตามนโยบายนั้น มีหลากหลายกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น จึงควรมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือความ สะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู        

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการสถานศึกษาสีขาว  
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
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แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการคุณธรรม  
แผนปฏิบัติงานที่ 6 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง  
แผนปฏิบัติงานที่ 7 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก
ผลการ ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก  
     เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ได้อย่างคล่องแคล่วมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมี
การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดีมีสุขนิสัยที่
ดีในการดูแลสุขภาพ ของตนเองได้แก่ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือ หลังเข้าห้องน้ า รู้จักดูแล
รักษาสุขภาพสุขอนามัยส่วนตน เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย          
เด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าคิดและกล้าแสดงออก 
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
เด็กปฐมวัยมีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเชื่อ
ฟัง ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูและญาติผู้ใหญ่  มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันผู้ อ่ืน     มีความ
ประหยัดและ พอเพียง ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือเด็กปฐมวัยสามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน มีความสามารถในการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มีการ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 

คุณภาพของเด็ก  
    โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับเด็ก ปฐมวัยที่ค่อนข้างเก่า ท าให้ เด็ก
ปฐมวัยขาดโอกาส ในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่าง 
ๆ ที่สามารถ เสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การเล่นเครื่อง เล่นสนามต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ
วัย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครู
มืออาชีพจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการอีกทั้งมีการ
นิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยู่สม่ าเสมอมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมี
ระบบ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนรู้อยู่เสมอ  
       ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยมี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพ  มีการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามวัยอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความ
ปลอดภัยที่สอดคล้องกับวัยและสภาพบริบทของ
โรงเรียน  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการ ควรน ามาใช้ให้มากขึ้นใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษาควรสร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น จัด
สิ่ งอ านวยความสะดวกเ พ่ือพัฒนาเด็กอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุก
ภาคส่วนควรพัฒนา ปรับปรุงการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
     ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด ประสบการณ์
สามารถ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
บริหารจัดการชั้น เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้ท าให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข มีระบบการ
นิเทศภายในเพ่ือการ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยู่อย่าง   สม่ าเสมอ มีการ บริหารจัดการชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
เ พ่ือส่ง เสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มตาม 
ศักยภาพ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์
ระดับปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมการ เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
วั ตถุประสงค์ การ  จั ดการ เ รี ยนรู้ ท า ให้ เ ด็ กมี
พัฒนาการที่ดีอย่างสมดุลรอบ ด้าน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ            
     โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงยังขาดเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับ เด็กปฐมวัย ท าให้เด็กขาดโอกาสในการเล่น
เครื่อง เล่นสนามที่สามารถเสริมสร้าง และพัฒนา
ความ  แข็ งแรงของกล้ าม เนื้ อ ใหญ่ผ่ านการ
เคลื่อนไหว ร่างกายอย่างเหมาะสมกับวัย 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๑)  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา และ กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ PLC  
๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓ คณะครูมีการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครบ ๑๐๐ %  
๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ คณะครูน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดท ากิจกรรมซ่อมเสริม ฯลฯ  
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลได้ดังนี้ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน  
     ๑)  ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้ง สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน 
สามารถใช้ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของ
นั ก เ รี ย น อยู่ ใ น ร ะดั บ  ดี  นั ก เ รี ย น ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มี คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูง
กว่าระดับชาติในวิชา วิทยาศาสตร์ ส่วนในวิชา
คณิตศาสตร์ อังกฤษ มีผลการ ทดสอบสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา  
     ๒ )  ผู้ เ รี ยนมี สุ ขภ าพร่ า ง ก ายแข็ ง แ ร ง  มี
สมรรถภาพ ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีระเบียบ วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นที่ ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
ระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 
และการเป็นผู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนควรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพความรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจะต้องด าเนินจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 
นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองคิด สร้างสรรค์
จินตนาการ คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ค่อนข้างน้อย 
ผลการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ให้พัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนให้มีความ
ต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ๑)  ผู้ บริหารมีความตั้ ง ใจ มีความมุ่ งมั่ นมี
หลั กกา ร  บริ ห า รและมี วิ สั ยทั ศน์ ที่ ดี ใ น ก า ร
บริหารงาน สามารถ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๑)  สถานศึกษาได้ด า เนินงานตามที่มีการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบแต่ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนที่บ่งบอกถึง
คุณภาพผู้เรียนบางกลุ่มสาระต่ ากว่าระดับชาติ ควร
พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพ
เ พ่ือรั กษามาตรฐานด้ วยการ พัฒนาครู ให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็น ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย วิธี เช่น การมีส่วนร่วม การระดมสมอง 
การ ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนมีการ
ป รั บ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า
แผนปฏิบัติการประจ าปี    ที่สอดคล้องกับผลการจัด
จัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ใช้ กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้ เ รี ยนและการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     
    ๒) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอ ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
   ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ๑)  ครูพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่ งมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
     ๒)  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
สัมผัส เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้ปฏิบัติจริงได้
ฝึกทักษะ การคิด และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่าง ต่อเนื่อง  
      ๓)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพ แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
      ๔) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับ
การ ตรวจประเมินพร้อมทั้ง ให้ค าแนะน าจาก 
คณะกรรมการวิจัยของโรงเรียนที่มีความรู้ ความ
ช านาญในด้านการวิจัย 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     ๑) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ความสามารถในการคิด อย่างหลากหลายและใช้
แหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
    ๒ )  กิ จกรรมที่ น ามาส่ ง เสริม ให้นั ก เรี ยนได้
พัฒนาการ เรียนรู้ตามนโยบายนั้น มีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น จึ งควรมีการวิ เคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตร สถานศึกษา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือความ สะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑)  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBLและ กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ PLC  
๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒  คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน       
๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓  คณะครูทุกชั้นเรียนเสริมกิจกรรม ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาอังกฤษ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เรื่อง
การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 จากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มีคุณภาพและมาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

                       ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                                                             ( นายภาณุพันธุ์  จันทรา ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
................... 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 
๑.๑  เด็กร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดี 

๑.๒  เด็กร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ดี 

๑.๓  เด็กร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดี 

๑.๔  เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

๑.๕   เด็กร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม  มารยาทไทย ไหว้งาม และ
ค่านิยมความเป็นไทยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  ครูร้อยละ ๘๐ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดี 

๓.๒  ครูร้อยละ ๘๐ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ดี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๓  ครูร้อยละ ๘๐ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดี 

๓.๔  ครูร้อยละ ๘๐ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 ๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับ   ยอดเยี่ยม 
    ระดับ   ดีเลิศ 
    ระดับ   ดี 
    ระดับ   ปานกลาง 
    ระดับ    ก าลังพัฒนา 
 การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เรื่อง
การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 
๒๕๖4  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง มี
คุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                                                                 ( นายภาณุพันธุ์  จันทรา ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

ดี 

        ๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
       ๔)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดี 

       ๕)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดี 

       ๖)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ดี 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
       ๑)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม  มารยาทไทย ไหว้งาม และ
ค่านิยมไทย สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นได้ 

ดี 

       ๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
       ๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดี 

       ๔)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคูณภาพ 

ดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒  ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดี 

๓.๓  ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
๔.๔  ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 

๓.๕  ครูร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 ๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนด      ค่า
เป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับ   ยอดเยี่ยม 
    ระดับ   ดีเลิศ 
    ระดับ   ดี 
    ระดับ   ปานกลาง 
    ระดับ    ก าลังพัฒนา 
 การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓ 

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

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖5 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

                      ( นายโยธิน  วังคีรี ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                          โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
 

                                                                     ( นายภาณุพันธุ์ จันทรา ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งเกลี้ยง 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

ที่ 16 / ๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและจัดท าเอกสาร 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  

…………………. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ   หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ การศึกษาไทย
ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย/
แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่
ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงจึงด าเนินการประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานโดยยึด 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการพัฒนาคุณภาพ 
นักเรยีนจ านวน ๓ มาตรฐาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   
 ๑)  นายภาณุพันธุ์  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ            ประธานกรรมการ   
 ๒)  นางสันทนา  คุณนา  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ   
 ๓) นายทนงศกัดิ์  ศรีบุรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการ  
 ๔)  นางจิระภา  แสนมณี   ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 ๕)  นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 6)  นางวณิชยา  วังคีรี  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 7) นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการและเลขานุการ 
 8) นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง  ธุรการโรงเรียน                     กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวบรวม และจัดท า

เอกสารในแต่ละมาตรฐาน   
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๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 ๑)  นายภาณุพันธุ์  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ            ประธานกรรมการ   
 ๒)  นางสันทนา  คุณนา  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ   
 ๓) นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการ  
 ๔)  นางจิระภา  แสนมณี   ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 ๕)  นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 6)  นางวณิชยา  วังคีรี  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 7) นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการและเลขานุการ 
 8) นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง  ธุรการโรงเรียน                     กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 มีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 จาก

คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้น
สังกัด 

   
 ๓.  คณะกรรมการด าเนินงานรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   
  ๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 
 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

นางวณิชยา  วังคีรี 
นางจิระภา  แสนมณี 
นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออก

ทางอารมณ์ได ้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถิ่น 

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 

๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด ประสบการณ์ 

 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 
 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

นางวณิชยา  วังคีรี 
นางจิระภา  แสนมณี 
นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ

อย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด ประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
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๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นางสันทนา  คุณนา 
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ 
 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร  
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ เรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้ 

นางสันทนา  คุณนา 
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ 

 
 มีหน้าที่  รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่าง ๆ จัดท า

เป็น  แฟ้มข้อมูลพร้อมทั้งรายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานการศึกษา  
 
 ๔.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  

๑)  นายภาณุพันธุ์  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ            ประธานกรรมการ   
 ๒)  นางสันทนา  คุณนา  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ   
 ๓) นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการ  
 ๔)  นางจิระภา  แสนมณี   ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 ๕)  นางสาวรวิวรรณ  จันทะคุณ  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 6)  นางวณิชยา  วังคีรี  ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง       กรรมการ  
 7) นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง        กรรมการและเลขานุการ 
 8) นายภัทรพงศ์  พรมมาสัง  ธุรการโรงเรียน                     กรรมการและผู้ช่วยฯ 

มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  
 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลดี 
แก่ทางราชการสืบไป   

 
สั่ง ณ วันที่ ๓1  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

                 (นายภาณุพันธุ์  จันทรา)   
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
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ทะเบียนหลักฐานและเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
…………………………… 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 

มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพของเด็ก 

๑.  หลักสูตรปฐมวัยปี ๒๕๖4   
๒.  ก าหนดการสอน   
๓.  แผนการจัดประสบการณ์  
๔.  ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
๕.  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สามารถ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการได้)  
๖.  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง  
๗.  บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน   
๘.  บันทึกการดื่มนม  
๙.  บันทึกการสังเกตเด็กด้านพฤติกรรม  
๑๐. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
๑๑.บันทึกการสัมภาษณ์ สังเกต ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
๑๒.ผ่านการประเมินโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๑๓.รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

นร.๑ 
นร.๒ 
นร.๓ 
นร.๔ 

นร.๕ 

นร.๖ 
นร.๗ 
นร.๘ 
นร.๙ 

  นร.๑๐ 
  นร.๑๑ 
นร.๑๒ 
 นร.๑๓ 

มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

๑.  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย(สามารถ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการได้)  
๒.  ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย  จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี   
๓.  ผลงานเด็ก   
๔.  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
๕.  บันทึกความร่วมมือการพัฒนาการศึกษากับผู้ปกครอง 
ชุมชน ฯลฯ  
๖.  บันทึกการจัดนิทรรศการทางวิชาการเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 ๗.  บันทึกการน าเสนอผลงานต่อชุมชน ผู้ปกครอง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และ
บุคคลทั่วไป  
  ๘.  บันทึกการศึกษาดูงานของชุมชนและบุคคลอื่น  
๙.  รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ผอ.๑ 

ผอ.๒ 

 

ผอ.๓ 
ผอ.๔ 
ผอ.๕ 
ผอ.๖ 
ผอ.๗ 

 
 

ผอ.๘ 
ผอ.๙ 
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มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 
มาตรฐานที่ ๓  
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑.  หลักสูตรปฐมวัยปี ๒๕๖4  
๒.  ก าหนดการสอน   
๓.  แผนการจัดประสบการณ์  
๔.  ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ ไทย 
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรม   ราช
กุมารี   
๕.  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  (สามารถ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้)  
๖.  การวิจัยในชั้นเรียน  
๗.  บันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   
๘.  บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  
๙.  ผลงานเด็ก  
๑๐.รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

คร.๑ 
คร.๒ 
คร.๓ 
คร.๔ 

 

คร.๕ 

คร.๖ 
คร.๗ 
คร.๘ 
คร.๙ 

  คร.๑๐ 
หมายเหตุ นร. หมายถึง นักเรียน คร. หมายถึง ครู ผอ.หมายถึง ผู้อ านวยการ  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 

มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖4   
๒.  ก าหนดการสอน   
๓.  แผนการจัดการเรียนรู้  
๔.  บันทึกน้ าหนักส่วนสูง  
๕.  บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน  
๖.  บันทึกการดื่มนม  
๗.  ครูมีการพัฒนาตนเองครบ ๑๐๐%  
๘.  ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
๙.  ผลการประเมิน O-net ,NT และ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สูงขึ้น  
๑๐.ผ่านการประเมินโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือระดับ
ดีเด่น/สพฐ.  
๑๑.รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   

นร.๑ 
นร.๒ 
นร.๓ 
นร.๔ 
นร.๕ 
นร.๖ 
นร.๗ 
นร.๘ 
นร.๙ 

 
  นร.๑๐ 

 
  นร.๑๑    

มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

๑.  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๒.  บันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
๓.  ทะเบียนการผลิตสื่อ  
๔.  ครูได้รับการพัฒนาครบ ๑๐๐ %   
๕.  การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  

  ๖. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ผอ.๑ 
ผอ.๒ 
ผอ.๓ 
ผอ.๔ 
ผอ.๕ 
ผอ.๖ 

 
มาตรฐานที่ ๓  
คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๒.  บันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
๓.  ทะเบียนการผลิตสื่อ  
๔.  ครูได้รับการพัฒนาครบ ๑๐๐ %   
๕.  การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
๖.  แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  
๗.  ผลงานนักเรียนและรางวัลที่ได้รับ  
๘.  รูปภาพกิจกรรม  
๙.  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง  
๑๐.ผลการประเมิน O-Net, NT และ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สูงขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


