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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านศรีธนฉบับนี้ จัดท าข้ึนตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร  
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีธน  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
       
            คณะผู้จัดท า 
         20  มีนาคม  2562
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สำรบัญ 
 

 เรื่อง                หน้ำ 
ส่วนที่ 1 ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 บทสรุปผู้บรหิาร         1 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   3 
 ภาคผนวก         8
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บทสรปุผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนบ้านศรธีน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 
 

 โรงเรียนบ้านศรีธน ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 7 บ้านสีทน ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เปิดการสอนต้ังแต่ระดบัช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนทัง้สิน 185 คน ระดบัประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 135  คน ครูผู้สอน  9  คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
คุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน 

 จากการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน พบว่า 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านศรีธน มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ
ในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ  ส่งเสริมผู้เรียนใหพ้ัฒนาเต็มศักยภาพจัดแหล่งเรยีนรู้ภายในให้เหมาะสม  
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 
135 คน ผลการอ่านออกการเขียนได้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 ระดับดีเลิศ 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 ระดับดี  29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48 ระดับปานกลาง 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.18 และระดับก าลังพัฒนา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
วิจารณญาณ  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.15 ระดับดีเลิศ  62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.93 ระดับดี 33 คน คิดเป็นร้อยละ  24.44  และระดับปานกลาง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  
ตามล าดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดังนี ้ภาษาไทยได้คะแนนร้อยละ 61.54 
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สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 5.64 คณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 42.50 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 5.00 
และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 42.67 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 2.74 และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน(NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ 
ร้อยละ 2.58  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เน้นหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ร่วมกัน การวางแผน (P) การปฏิบัติงานตามแผน (D) การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน (C) และการ
น าผลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน (A)  โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ การจัดหาพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสูงข้ีน 
              แผนที่  1 โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     แผนที่  2 โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
              แผนที่  3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT และ DLTV 
 จากการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหน้ักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และผลการด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ทั้งนักเรียนมีผลงานและรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทกัษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดบัเครอืข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 และ
รางวัลเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนกัเรียน ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบรุีรมัย ์
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รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
การด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1๖ พฤษภาคม   256๑  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม  2562  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านศรีธน    ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  จังหวัดนครพนม 
………………………………………………………………. 

 1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนบ้านศรีธน   ตั้งอยู่เลขที่  174 หมู่ที่  7  ต.โคกสว่าง   อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 
เปิดสอนช้ันอนุบาลปีที่ 2  ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนทัง้สิ้น  185  คน  ระดับปฐมวัย  50 คน 
จ าแนกเป็นช้ันอนุบาลปีที่ 2  จ านวน  32  คน  ช้ันอนุบาลปีที่ 3  จ านวน  18  คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน  
135  คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 13  คน  เขตบริการ 2 หมูบ่้านคือหมู่ที่ 3 , 7  ประชากรในชุมชน
ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม  จุดแข็งหรือจุดเด่น  มีครูและบุคลากรครบช้ันเรียน และมีความเอาใจใส่ต่อ
การจัดการเรียนการสอน จุดที่จ าเป็นต้องพฒันาเร่งด่วนคือ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบางวิชาต่ ากว่า
มาตรฐาน 
 
 

 
 
 
 

                 โรงเรียนบ้านศรีธน              งานประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านศรีธน 
 
            2. ผลการด าเนินงาน          
                 2.1 ภาพรวมโรงเรียนบ้านศรีธน มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ เมื่อจ าแนกเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ ดีเลิศ    
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับข้ันพื้นฐาน ระดับ ดี  โดยมีข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรส่งเสริม
การเรียนรู้จากการอ่านด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น หนังสือนอกต าราเรียน นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 
ฯลฯ การวางแผนและเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O – NET) ให้สูงข้ึน ควร
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพโดยส่งเสริม
การพัฒนาครูในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
                2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
                    1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 ในรอบปีที่ผ่านมา 

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม  มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน จากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน  135 คน ผลการอ่าน
ออกเขียนได้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดังนี้ ภาษาไทยได้
คะแนนร้อยละ 61.54 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 5.64 คณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 42.50 สูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 5.00 และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 42.67  สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ  2.74 
  ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2561 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชา สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 2.58 
  จากการด าเนินงานการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จ  โดยโรงเรียนบ้านศรีธน
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยผ่านกิจกรรมและโครงการที่ส าคัญๆ ได้แก่  โครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายปลา
ปากสว่างวิทย์  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โดยทุกโครงการ / กิจกรรม ผ่านการร่วมกันวาง
แผนการด าเนินการ(P) การปฏิบัติงานร่วมกัน (D) การประเมินผล (C) และการน าผลมาปรับการท างาน (A)         
จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลงานและรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และรางวัลเข้าร่วมแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ที่
จังหวัดบุรีรัมย์    

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนบ้านศรีธนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ หลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการไหว้และกิจกรรมจิต
อาสา  ส่งผลให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม มีคุณธรรมที่ประสงค์ของหลักสูตร 8  ประการ 
                    2)  มีหลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 (รายงาน แบบ
บันทึกโครงการ/กิจกรรม รายงาน) เช่น 
                     -  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                            

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรม 

อ่านคล่องเขียนคล่อง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ 
3) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมการเพาะ 
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เห็ดนางฟ้า  กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  
5) โครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
6)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
โรงเรียนบ้านศรีธน  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หลาย 

กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการไหว้และ
กิจกรรมจิตอาสา  ส่งผลให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม มีคุณธรรมที่ประสงค์ของหลักสูตร 8  ประการ 
  3) แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดับคุณภาพเดิม  
       แผนที่ 1 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  มีการประเมินเป็นระยะ ๆ ทุกภาคเรียน      
  แผนที่ 2 พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  โดยมี
เป้าหมายให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
ทุกคน 
  แผนที่ 3  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน โดยผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ร่วมกับเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ 
  แผนที่ 4  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  แผนที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยผ่านโครงการ 
ระดมทรัพยากรจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
          2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
            1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 2 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านศรีธน การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านศรีธน โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
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วิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัด
ให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาให้ครูทุกคนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
                    2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 เช่น 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนบ้านศรีธนมี 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม บันทึกการประชุม ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ  สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดเยี่ยมของโรงเรียน รายงานการประเมินภายนอก 
รายงาน การประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครูและ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ใบประกาศนียบัตรและรางวัลต่าง ๆ รายงานโครงการฯ หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ป้ายแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงาน แบบประเมิน ความพึงพอใจ รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน สภาพ
จริงทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผูเ้รยีนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรยีนรู้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของโรงเรยีน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   
  3)  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดับคุณภาพเดิม 
       แผนที่  1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    แผนที่  2 โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
       แผนที่  3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT และ DLTV 
     2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                    1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 
   โรงเรียนบ้านศรีธนได้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย   มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  โดยเน้นการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ โดยผ่านขบวนการฝึกหัดและกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทกุคนมีสว่นร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี โดยใช้สื่อ DLTV และ DLIT มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทุกภาคเรียน โดยก าหนดประเด็นภาพ
ความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น 
ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  
กับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการ
วัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
                    2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่          
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเครือข่ายเป็นฐาน มีการนิเทศและประเมินครูโดย
ผู้บริหารในเครือข่ายปลาปากสว่าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสถานศึกษาในเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์และมอบโล่
รางวัล เกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น เมื่อสิ้นปีการศึกษา  2561 

3)  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดับคุณภาพเดิม 
               แผนที่  1 โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      แผนที่  2 โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
               แผนที่  3 โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
 

-  ข้อมูลย้อนกลับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
-  ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
-  ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษา 
-  สรุปผลการประเมินมาตรฐาน 
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ข้อมูลย้อนกลับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนบ้านศรีธน  กลุ่มเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์   อ าเภอปลาปาก สพป.นครพนม  เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โรงเรียนบ้านศรีธนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จึงส่งผลให้ผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ แต่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายในโรงเรียนบางวิชาต่ ากว่า
มาตรฐาน 
      2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โรงเรียนบ้านศรีธนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หลายกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน กิจกรรมการไหว้และกิจกรรมจิตอาสา  ส่งผลให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม 
มีคุณธรรมที่ประสงค์ของหลักสูตร 8  ประการ รวมทั้งมีหลักฐาน รายงานโครงการ เกียรติบัตร ครบถ้วน 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ โรงเรียนบ้านศรีธนได้มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุม่เปา้หมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ
ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูโดยการส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
เพื่อน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ โรงเรียนบ้านศรีธนโดยการจัดการเรยีนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
โดยเน้นการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ โดยผ่านขบวนการฝึกหัดและกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้สื่อ DLTV และ 
DLIT มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทุกภาคเรียน 
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ภาพรวม 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน โรงเรียนบ้านศรีธน
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ด้านคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นที่น่าพอใจ ผลการทดสอบ
ระดับประเทศทั้ง O-NET และ NT อยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศ แต่ในระดับช้ันอื่นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังต่ า
กว่ามาตรฐาน ด้านกระบวนการบริหารการจัดการโรงเรียนมีการวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน พร้อมยังส่งเสริม
พัฒนาครูโดยให้ครูทุกคนผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาล และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนได้มีการจัดการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและคงทน และในบางรายวิชาครูได้จัดการสอนโดยใช้สื่อ DLTV และ 
DLIT เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปควบคู่กับโรงเรียนต้นทาง และมีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทุกภาคเรียน 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ 
          ( นายสาทิต  วารีย์ ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าก่ า(สิทธิผลนกุูล) 
 

 
   ลงช่ือ  
               ( นายอ านวย  สุทธิคุณ ) 
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

   
 

                                         ลงช่ือ 
  ( นายอภิชัย    ท ามาน ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม  เขต 1 
วันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ 

ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่องที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  ประกอบกับมีนโยบายใหป้ฏิรปูระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของทุก
ระดับกอ่นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักทีส่ าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมกีารจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตกิารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมติคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่  ๕  เมื่อวันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านศรีธน  จึง
ประกาศยกเลิกมาตรฐานการศึกษาฉบับเดิม  และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวัย 
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชน  ในชุมชนทุกคน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                

   ( นายวันชัย     บัวชุม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑   

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

                                           ………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

                  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

           แต่ละมาตรฐานมรีายละเอียดดงันี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

         ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

              ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

              ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

              ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

              ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

              ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

              6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

           ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

               ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

               ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  

               ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

               ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

          ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

          ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

          ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

          ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

          ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

          ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  

          ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

          ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  

          ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
..................................................................... 

 

               โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย การปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษทีส่องที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ การศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรปูระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุก
ระดับกอ่นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐานให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่   ๒ มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๐   

     โรงเรียนบ้านศรีธน   จึงขอปรบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก
การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
การประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีธน  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่  ๖  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
      ประกาศ ณ วันที่  ๖   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 
 

( นายวันชัย   บัวชุม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ าหนัก 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 50 ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 30   
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 6 75.00 ดีเลิศ  
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่น

ความคิดเหน็ และแกป้ัญหา 
๕ 75.00 ดีเลิศ  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ๕ ๗๐.00 ดีเลิศ    
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ๔ ๗๐.00 ดีเลิศ    
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖ ๗๐.00 ดีเลิศ    
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 4 75.00 ดีเลิศ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 20   
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๔ 75.00 ดีเลิศ  

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๖ 75.00 ดีเลิศ  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๖ ๘๐.00 ยอดเยี่ยม   
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ๔ ๘๐.00 ยอดเยี่ยม   

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 20 ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 3 75.00 ดีเลิศ  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 75.00 ดีเลิศ  

   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

3 75.00 ดีเลิศ  

   4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3 75.00 ดีเลิศ  
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ   

3 75.00 ดีเลิศ  

  ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

3 75.00 ดีเลิศ  

 
 
 
 
 
 



17 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ าหนัก 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 30 ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1.จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้   

๗ 75.00 ดีเลิศ  

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ๕ 70.00 ดีเลิศ  
3.มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๖ 75.00 ดีเลิศ  
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ๕ 75.00 ดีเลิศ  
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรงุ 
การจัดการเรียนรู ้

๗ 75.00 ดีเลิศ  

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
                     ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ  80.00  ข้ึนไป) 
  ระดับ ๔  ดีเลิศ    (ร้อยละ  70.00 – 79.99 ) 
  ระดับ ๓  ดี    (ร้อยละ  60.00 – 69.99 ) 
  ระดับ ๒ ปานกลาง  (ร้อยละ  50.00 – 59.99 ) 

     ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ) 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านศรีธน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งที่  3 /๒๕61 เมื่อวันที่  3 เดือน สิงหาคม   
2561    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีธน   สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑   
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖1  
ของโรงเรียนบ้านศรีธน    เห็นชอบให้ดาเนินการประกาศได้  

 
 

                                                             (ลงช่ือ)  ................................................. 
                                                                            (  นายแพ   ค าเห็น  )  
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีธน 

                                                       วันที่   ๓   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 

ที่     / ๒๕61 
           เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีธน 

ปีการศึกษา 2561 ระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
….................................................................... 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านศรีธน จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายวันชัย  บัวชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.3 นายแพ   ค าเห็น   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
 1.4 นายวิชิต  รัชโน  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 1.5 นายนราธิป  โชคชยสุนทร  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย  
2.1 นางเครือวัน บัวชุม   ครูช านาญการพเิศษ   ประธานกรรมการ  
2.2 นางสุธินี ศรีมาศ   ครู    กรรมการ  
2.3 นางสาวมณีกาญจน์ กอมสิน  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
3.1 นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพเิศษ   ประธานกรรมการ  
3.2 นางกิตติยา รัชโน   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ  
3.3 นางนิรมล ภาวะดี   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.4 นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.5 นายวิชิต รัชโน   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.6 นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.7 นายนราธิป โชคชยสุนทร ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังน้ี  
1. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ  

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ  
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจาปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
8) จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 

4.1 นายวันชัย บัวชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ประธานกรรมการ 
4.2 นางเครือวัน บัวชุม   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ  
4.3 นายนราธิป โชคชยสุนทร ครู    กรรมการ 
4.4 นางสุธินี ศรีมาศ  ครู    กรรมการ 
4.5 นางสาวจรีาวรรณ เพชรฤทธ์ิ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4.6 นางสาวนลินรัตน์ หลานเศรษฐา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2561 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 เมษายน 
256๒ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   7   สิงหาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 สั่ง  ณ   วันที่     7   สิงหาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 
 

    ลงช่ือ  
( นายวันชัย     บัวชุม  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 

ที่    14   / ๒๕6๒ 
           เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

….................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนด

ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบญัชาข้าราชการและบุคลากร
ในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี ้

 
๑. นายวันชัย         บัวชุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสฤษดิ์        วิเศษแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฎรบ์ ารุง กรรมการ 
๓. นายนราธิป       โชคชยสุนทร ครูโรงเรียนบ้านศรีธน   กรรมการและเลขาฯ 

 
          มีหน้าที่    ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อน าไปพฒันาในระบบประกันต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   ๒๐  มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 สั่ง  ณ   วันที่    ๒๐  มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 
 

    ลงช่ือ  
( นายวันชัย     บัวชุม  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนบ้ำนศรีธน   อ ำเภอปลำปำก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำย 61 ผลกำรประเมิน 
ร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
ร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน      

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดค านวณ 
75.00 ดีเลิศ 77.94 ดีเลิศ 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

75.00 ดีเลิศ   75.95 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   70.00 ดีเลิศ    76.69 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 
70.00 ดีเลิศ    79.12 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 ดีเลิศ    78.92 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 75.00 ดีเลิศ   78.97 ดีเลิศ 

เฉลี่ย 72.50 ดีเลิศ 77.93 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     

๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม   

75.00 ดีเลิศ  78.95 ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (สูง) 75.00 ดีเลิศ  79.98 ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย  
80.00 ยอดเยี่ยม   80.71 ยอดเยี่ยม   

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม  80.00 ยอดเยี่ยม   81.84 ยอดเยี่ยม   
เฉลี่ย 77.50 ดีเลิศ 80.37 ยอดเยี่ยม 

รวมเฉลี่ย 75.00 ดีเลิศ 79.15 ดีเลิศ 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

    

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

75.00 ดีเลิศ  79.37 ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 75.00 ดีเลิศ  79.32 ดีเลิศ 
   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

75.00 ดีเลิศ  79.26 ดีเลิศ 

   4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 75.00 ดีเลิศ  79.85 ดีเลิศ 
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

75.00 ดีเลิศ  81.48 ยอดเยี่ยม 

   6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

75.00 ดีเลิศ  79.26 ดีเลิศ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย 61 ผลกำรประเมิน 

ร้อยละ ระดับ
คุณภำพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภำพ 

เฉลี่ย 75.00 ดีเลิศ  79.75 ดีเลิศ 

รวมเฉลี่ย 75.00 ดีเลิศ  79.75 ดีเลิศ 
มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญเป้ำ 

    

1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

75.00 ดีเลิศ  75.83 ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

70.00 ดีเลิศ  84.44 ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75.00 ดีเลิศ  79.44 ดีเลิศ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
75.00 ดีเลิศ  77.78 ดีเลิศ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้

75.00 ดีเลิศ  77.78 ดีเลิศ 

เฉลี่ย 74.00 ดีเลิศ 79.05 ดีเลิศ 
รวมเฉลี่ย 74.00 ดีเลิศ 79.05 ดีเลิศ 

 
 

 


