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ค าน า 
 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  โรงเรียนบ้านศรีธน  
ได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ คือ 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วน
ที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 โรงเรียนบ้านศรีธน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วน
ร่วมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงานผล 
จนสามารถจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

 

                             โรงเรียนบ้านศรีธน    
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAT) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โรงเรียนบ้านศรีธน ที่ตั้ง เลขที่ 174  หมู่ 7  ต าบลโคกสว่าง  อ าเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม  

รหัสไปรษณีย์ 48160  โทรศัพท์ 085-4600685 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อผู้บริหาร นางวันทิวา  มูลสาร   เบอร์โทร 085-4600685 
 E-mail: sosox.5665@gmail.com 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   12  คน 
 จ านวนนักเรียน   195  คน 
 สภาพของชุมชน เขตบริการ 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 3,7 ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 
วิสัยทัศน์ 
     “มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงเอกลักษณ์ไทย สนใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเรียนรู้สู่อาเซียน” 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
2. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล 
6. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย

ร่วมพัฒนา 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านศรีธน  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 จ านวน 34 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ครู จ านวน 2 คน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

เนื่องด้วยปีการศึกษา 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ท าให้การเปิดท าการเรียนการสอนล่าช้า ทางโรงเรียนบ้านศรีธนจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ ON-AIR และ ON-HAND ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  มีการแจกใบงาน 
แบบฝึกหัด ควบคู่กับการรับชมการเรียนการสอนผ่านทีวี มีการพูดคุยกับผู้ปกครอง เยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนน ร้อย
ละ 82.35 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ เนื่องจากสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะใน
การเคลื่อนไหวไปตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่ง
เสพติด เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่ นใจกล้า
แสดงออก เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ 
มีทักษะทางภาษาที่ เหมาะสมกับวัย เด็กมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  ตามมาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เนื่องจาก 
สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร  สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี
เลิศ เนื่องจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มี
การจัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้
สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์  
เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
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สร้างสรรค์ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก                    
เป็นรายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัด
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ
ความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผล
งานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ  ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  การ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ 

หลักฐานการสนับสนุน 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี พุทธศักราช 2563 

2. หลักสูตรสถานศึกษาประจ าปี พุทธศักราช 2563 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
4. รายงานผลการใช้นวัตกรรม 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) 
6. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
7. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
8. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
9. รายงานกิจกรรม PLC 
10. รายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ 
12. มุมประสบการณ์ 
13. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
14. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก, บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย (อบ.) 
15. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
จุดเด่น 
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตาม

วัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด พัฒนาการ
ด้านอารมณ์  จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันใจกล้าแสดงออก พัฒนาการด้านสังคม
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มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่ เหมาะสมกับวัย 

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมั่ นและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ครูสอนประสบการณ์ใน 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างดี  
 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และองค์กรภาครัฐและเอกชน บริการ
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การ ชุมชน ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้านเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัดของเด็ก 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ 
พัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ ส่งเสริมให้ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนควรให้คณะครูเข้าอบรมครบทุกคน การ
ให้ครูเข้าอบรมเพียงท่านใด ท่านหนึ่งอาจไม่เพียงพอและอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงไม่สามารถ
ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความทันสมัย 
ครูจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม โรงเรียน
จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร   
  - กิจกรรมเด็กปฐมวัยออกก าลังกายพาเพลิน 

 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมโครงงานและการทดลอง 20 กิจกรรม 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. ควรมีการสนับสนุนให้ครูเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของ
วิชาชีพครูและเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
   4. การสานสัมพันธ์บ้านวัด โรงเรียนและชุมชน 
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  - กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - กิจกรรมข่าวสารถึงผู้ปกครอง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ 
 – คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) 
 – มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 – การประชุมทางไกล (Tele Conference) 
 – โทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By TV)  
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านศรีธน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 195 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2564) ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน 10 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 1 คน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพระดับดีเลิศ  บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดขึ้น   
 เนื่องด้วยปีการศึกษา 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ท าให้การเปิดท าการเรียนการสอนล่าช้า ทางโรงเรียนบ้านศรีธนจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ ON-AIR และ ON-HAND ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 มีการแจกใบงาน แบบฝึกหัด ควบคู่กับการรับชมการเรียนการสอนผ่านทีวี  และใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ ON-LINE ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงท าให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์เกิดข้ึน และส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านศรีธนสามารถจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ในทั้ง 2 วิชา และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6  สูงกว่าระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 
ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนที่ดี และมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งผลจากการด าเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมนั้น  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านศรีธนสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการด าเนินงาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป เป็นการจัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้จนส่งผลให้โรงเรียนบ้านศรีธน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับดีเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นที่
ยอมรับจากต้นสังกัดและสาธารณชน 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านศรีธนสามารถจัดการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ตลอดจนครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  ท าให้โรงเรียนบ้านศรีธนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

หลักฐานการสนับสนุน 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี พุทธศักราช 2563 

2. หลักสูตรสถานศึกษาประจ าปี พุทธศักราช 2563 
3. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
4. รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
5. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
7. รายงานนวัตกรรม 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) 
9. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
10. สรุปผลและรายงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
จุดเด่น 
ด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้มีผลการประเมินความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน ( RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 10.24 และ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า
ระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธนยังมีระเบียบวินัยใน
การมาเรียน เข้าแถว เวรรักษาความสะอาด การแต่งกาย มีมารยาทในการไหว้ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม และ



7 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เน้นหลักการบริหารและการท างานแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน การวางแผน (P) การ
ปฏิบัติงานตามแผน (D) การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน (C) และการน าผลมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนางาน (A) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความเชี่ยวชาญ และจัดระบบสารสนเทศ ตลอดจนด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ตลอดปีการศึกษา ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทในชุมชนท้องถิ่น มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับในการเรียนการสอน สอดแทรกใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการวิจัยนั้นเรียนแก้ปัญหาทั้งทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่าระดับประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพราะสาเหตุหนึ่งมาจาก
เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนสมาธิสั้น จิตใจไม่จดจ่อในการเรียน และปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือ  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ควรเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นร่วมกันจัดการศึกษาและช่วยยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
มากขึ้น  

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563-2565 ทั้งนี้ให้น า
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินการของงานบริหาร รายงานผลการด าเนินการ
ของแต่ละโครงการ มาใช้ในการก าหนดโครงการ กิจกรรมให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและทันกับสถานการณ์
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนในโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร ครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ควรได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2.2 ส่งเสริมให้มีการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานทัง้งานประจ าและงานตามโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินการในรอบปี
การศึกษาต่อไป 

2.3 ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของผู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติงานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
และส่งเสริมผู้เรียน ดังนี้ 

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมการท างาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรมีการท างานเป็นทีมที่สามารถประสานความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี 

3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักการของวงจรการท างานคุณภาพ PDCA ด้วยการจัดท า ID plan จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา(SAR) มีการน าผลการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผน 
 ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

3.3 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 1. นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom Cloud 
meeting ภายใต้สถานการณ์ (COVID – 19) 
 2. นวัตกรรม: การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) ” 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน   บ้านศรีธน 
ที่อยู่   174 หมู่ 7 บ้านสีทน ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โทรศัพท์ 085-4600685 
Facebook Fanpage โรงเรียนบ้านศรีธน 
เว็บไซด์โรงเรียน http://srithon.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ัน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 ประวัติโรงเรียน 
        โรงเรียนบ้านศรีธนแต่เดิมนักเรียนในหมู่บ้านนี้เรียนที่โรงเรียนประชาบาล ต าบลปลาปาก (วัดบ้านวัง 
กะเบา) ต่อมา วันที่ 1 กันยายน 2482 ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านศรีธนขึ้น โดยมี นายเม็ง จันทะสิน เป็นครูใหญ่   
โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจอมแจ้งเป็นสถานที่ เรียน  ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลต าบลปลาปากแปด         
(บ้านศรีธน) ต่อมาปี  2492  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านศรีธน” จนถึงปัจจุบัน 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ขยายชั้นจากประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 - 6 ปี พ.ศ. 2526 เปิดท าการสอนชั้น อนุบาล 1 – 2  ปี  2540 
 
ข้อมูลอาคาร 
 โรงเรียนบ้านศรีธนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสพฐ. 
(B-obec) จ านวน 14 รายการ ประกอบด้วย อาทิเช่น อาคารเรียน สปช.105/26 อาคารเรียน สปช.105/29 
ส้วม สปช.604/45 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 เป็นต้น และในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการขอขึ้น
ทะเบียน 
 
อัตลักษณ์   

“ปัญญาดี   มีความซื่อสัตย์  ประหยัดพอเพียง” 
 

เอกลักษณ์   
“ชุมชนเกื้อหนุน คุณธรรมน าพา  สติปัญญาเลิศล้ า  ก้าวน าเทคโนโลยี” 
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1.2  โครงสร้างการบรหิารสถานศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีธน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

นางวนัทิวา มลูสาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นายวิชิต รัชโน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางนิรมล ภาวะดี 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ 

ครูประจ ำชั้น 

ชั้นอนุบำลปีที่ 2 
น.ส.วิภำวรรณ แสนสำมำรถ 

ชั้นอนุบำลปีที่ 3 
นำงเครือวัน บัวชุม 

 

ชั้นประถมศึกษำปีที่๑ 
นำงกิตติยำ รัชโน 

นำงฉันทรักษ์ วงค์ศรีชำ 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่๒ 
นำงนิรมล ภำวะดี 

ชั้นประถมศึกษำปีที่๓ 
นำยนรำธิป โชคชยสุนทร 

ชั้นประถมศึกษำปีที่๔ 
นำยโกวิทย์ วงค์ศรีชำ 

 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
นำงชฎำวัลย์ สมประสงค์ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่๕ 
นำยวิชิต รัชโน 

น.ส.ไมยรินทร์  สีแสง 
ครูธุรกำร 

นำงสุธินี ศรีมำศ 
ครูประจ ำวิชำภำษำอังกฤษ 

น.ส.จีรำวรรณ เพชรฤทธิ์ 
ครูประจ ำวิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
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1.3  ข้อมูลครูและบุคลากร 
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวมท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2563 1 10 - 1 1 13 

       

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.บัณฑิต อนุปริญญา ปวช./ม.๖ ต่ ากว่า รวม 

- 3 10 - - - - 13 

 

1.4  ข้อมูลนักเรียน (ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน 2563) 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น 195 คน 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 10 8 18 

อ.3 1 7 9 16 

รวมปฐมวัย 2 
17 17 34 

ป.1 1 24 14 38 

ป.2 1 14 11 25 

ป.3 1 11 12 23 

ป.4 1 17 12 29 

ป.5 1 11 13 24 

ป.6 1 13 9 22 

รวม  ป.1-ป.6 6 90 71 161 

รวมท้ังหมด 8 107 88 195 
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1.5  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านศรีธน 
1.  โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนบ้านศรีธน 

  โครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอายุตั้งแต่  4 – 6 ปี  โดยเริ่มที่ชั้นอนุบาลปีที่ 
2 -3  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละ
วันมีการจัดประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยตารางการจัดประสบการณ์ มีดังนี้ 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
โรงเรียนบ้านศรีธน 

 
กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 20  นาที  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30  นาที  
กิจกรรมสร้างสรรค์ 40  นาที  
กิจกรรมเสรี   30  นาที  
กิจกรรมกลางแจ้ง 20  นาที  
เกมการศึกษา 20  นาที  
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2.  โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษาโรงเรียนบ้านศรีธน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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1.6  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย   จ านวน 34  คน (อนุบาล 2 -3) 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 32 94.12 2 5.88 - - 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 31 91.18 3 8.82 - - 

ด้านสังคม 30 88.24 4 11.76 - - 

ด้านสติปัญญา 29 85.29 5 14.71 - - 

รวมเฉลี่ย 120 89.71 16 10.29 - - 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 

ภาษาไทย 36 24 23 19 23 15 
คณิตศาสตร์ 35 23 17 22 21 16 
วิทยาศาสตร์ 24 24 23 29 24 17 
สังคมศึกษาฯ 30 25 23 29 22 15 
ประวัติศาสตร์ 30 24 23 29 22 15 
สุขศึกษาฯ 33 24 23 29 20 21 
ศิลปะ 24 25 23 29 24 18 
การงานอาชีพ 33 25 23 29 22 22 
ภาษาอังกฤษ 29 17 16 19 20 17 
หน้าที่พลเมือง 33 25 23 29 23 18 

รวม 307 236 217 263 221 174 
เฉลี่ย 80.79 94.40 94.35 90.69 92.08 79.09 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 88.57 
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1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 34 25 23 20 20 18 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 33 25 23 20 20 18 
 3.  มีวินัย 34 25 23 20 20 18 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 27 25 23 20 20 18 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 35 25 23 20 20 18 
 6.  มุ่งม่ันในการท างาน 27 25 23 20 20 18 
 7.  รักความเป็นไทย 36 25 23 20 20 18 
 8.  มีจิตสาธารณะ 36 25 23 20 20 18 

รวม 262 200 184 160 160 144 
เฉลี่ย 86.18 100 100 68.97 83.33 81.82 

เฉลี่ยรวม 86.72 
 

1.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 
1.  ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ 

 ระดับชั้น 37 25 23 25 24 18 
2.  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นและแก้ปัญหา 34 22 19 25 18 18 
รวม 71 47 46 50 42 36 
เฉลี่ย 93.42 94.00 91.30 86.20 87.50 81.81 

เฉลี่ยรวม 89.04 
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 1.4.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 

 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 34 23 19 25 20 18 
 2.ความสารถด้านการคิด 34 23 19 20 20 15 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 33 23 20 24 19 17 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 33 23 19 24 19 18 
 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 34 23 20 24 20 17 

รวม 168 115 97 117 98 85 
เฉลี่ย 88.42 98.40 84.35 80.69 81.67 77.27 

เฉลี่ยรวม 85.13 
 

1.5.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ไม่ผ่ำน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ผ่ำน 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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1.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 2.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

  

 

อ่ำนออกเสยีง อ่ำนรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 90.57% 75.94% 83.26%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 73.34% 71.71% 72.55%

ระดบัประเทศ 74.14% 71.86% 73.02%
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รอ้
ยล
ะ

ระดบั

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กำรอ่ำนออกเสยีง 90.45 90.38 90.57

กำรรูเ้รื่อง 85 82 75.94

รวม 2 สมรรถนะ 87.72 86.19 83.26
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กำรอ่ำนออกเสยีง กำรรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test: RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561-2563 
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  ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

 

 2.  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 

 

ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ รวมสองควำมสำมำรถ

ระดบัโรงเรียน 59.82% 45.73% 52.78%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 45.69% 39.79% 42.74%

ระดบั สพฐ. 47.76% 41.30% 44.53%

ระดบัประเทศ 47.46% 40.47% 43.97%
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ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย 57.14 53.27 59.82

ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ 52.48 44.51 45.73

รวม 2 ดำ้น 54.81 48.89 52.78
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ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ รวม 2 ดำ้น

คะแนนเฉลีย่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มผีลการประเมินคณุภาพผู้เรยีน (NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 

2563 2561 2562 2563 
ภาษาไทย 61.54 57.48 59.74 59.59 59.48 

คณิตศาสตร ์ 42.50 33.13 30.29 35.31 35.13 
วิทยาศาสตร์ 42.67 40.33 34.48 39.16 42.33 
ภาษาอังกฤษ 35.83 29.84 36.47 34.05 31.84 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2563  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้ คณิตศาสตร์      
- 2.84   วิทยาศาสตร์  - 5.45  วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้ ภาษาไทย  + 2.26  ภาษาอังกฤษ  + 6.63   

 
 
 
 
 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

ระดบัประเทศ 56.20% 29.99% 38.78% 43.55%

ระดบัสงักดั สพฐ. 54.96% 28.59% 37.64% 38.87%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 51.93% 27.65% 35.94% 35.91%

ระดบัโรงเรียน 59.74% 30.29% 34.48% 36.47%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

2561 61.54 42.50 42.67 35.83

2562 57.48 33.13 40.33 29.84

2563 59.74 30.29 34.48 36.47
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กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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1.8 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

 1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

            2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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1.9 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา และศึกษาต่อ  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนที่จบ จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 22 22 100 

 

1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

            ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านศรีธนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับปฐมวัยได้รับการรับรอง 
มาตรฐานการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎ
กระทรวงฯ อยู่ในระดับ ดี  คะแนนร้อยละ 83.96 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัว
บ่งชี้ อยู่ในระดับ ดี  คะแนนร้อยละ 83.96 
            ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านศรีธนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นราย
มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ อยู่ในระดับ ดี คะแนนร้อยละ 82.40 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ดี คะแนนร้อยละ 82.40 
   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ด้านผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ “ปัญญาดี   มีความซื่อสัตย์  ประหยัดพอเพียง”  พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ชุมชนเกื้อหนุน คุณธรรมน าพา สติปัญญาเลิศล้ า ก้าวน าเทคโนโลยี”และ
มีส่วนร่วนในการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการสวนผักรักษ์
ไทย” ได้ดีอยู่แล้วจึงควรได้ด าเนินการให้เป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพของ
สังคมต่อไป เมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการกิจกรรมอ่ืนที่ปรากฏผลต่อผู้เรียนอย่างเด่นชัด เช่น การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะส าหรับอนาคตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม  
ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง ทักษะทางคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ 
     สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  
หนังสือนอกต าราเรียน นิตยสาร วารสาร ความรู้ทั่วไป หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือรายสัปดาห์ หนังสือราย
ปักษ์ หนังสือรายเดือน หนังสือรายไตรมาสและหนังสือรายปี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้หลากหลาย เช่น  
พัฒนาการอ่านผ่านหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชนโดยน าตะกร้าความรู้ไปบริการชุมชน เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือร่วมกับผู้ปกครองจนกลายเป็นวัฒนธรรมรักการอ่าน ด าเนินการพัฒนาความสามารถ
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ด้านการคิดของผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เช่น ฝึก
ทักษะการคิดด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ (Six Thinking  Hats) ดร.เอ็ดเวิร์ด เอดโบโน ฝึกสรุปผลการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคแผนผังความคิด (Mind  Map) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบระดับชาติ โดยครูจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูควรน าข้อทดสอบ (O-NET) ปีที่
ผ่าน ๆ มาที่สดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปีมาให้ผู้เรียนฝึกท าข้อทดสอบอย่างต่อเนื่องตามหน่วยการเรียนรู้  
สถานศึกษาควรจัดให้ครูได้ร่วมกันวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ก าหนด
ปฏิทินการเตรียมความพร้อม หรือสอนเสริมผู้เรียน เตรียมสื่อการเรียนรู้ให้พร้อม เตรียมข้อทดสอบอย่าง
หลากหลายที่จะใช้ในการสอนเสริมตามปฏิทินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และในการจัดการเรียน
การสอนครูควรใช้สื่อที่น่าสนใจและสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ตรงกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดไว้ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2551 เช่น สื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต วีซีดี คลิปวีดีโอ เพลง เกม หนังสือ
การ์ตูน และจัดหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง  ๆ ไว้บริการผู้เรียนที่จะศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด หรือการจัดค่ายวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เป็นต้น และควรร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยพิจารณาจัดครูช่วยเหลือกันภายในสถานศึกษาหรือประสานกลุ่ม
เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ ในการระดมพลังครูตามสาขาวิชาเอกในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ
สอนเสริมผู้เรียน ครูควรศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ปี
การศึกษา 2558 ที่ส่งมาให้สถานศึกษา  เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศึกษารูปแบบข้อสอบ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พิจารณาว่าข้อสอบข้อใดที่ผู้เรียนท า
ไม่ได้หรือจ านวนผู้เรียนท าได้น้อยตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปีใด วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ผู้เรียนท าไม่ได้เพราะ
เหตุใด หรือการวัดผลของครูไม่ตรงกับตัวชี้วัดชั้นปี เพ่ือหาแนวทางแก้ไขได้ถูกจุดตรงกับสภาพปัญหา 
     ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารวิชา โดย 
วางแผนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในเอกสาร
ด้านการวัดผลประเมินผลให้สมบูรณ์เพ่ือด ารงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อต้นสังกัด คือ ส านักงานเจต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม จัดท าแผนงาน/
โครงการและกิจกรมในการรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา โดยน าผลการประเมินโครงการ
และกิจกรรมไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพเป็นคนไทยยุคใหม่ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามรถการคิด 
ท างานเป็นกลุ่มได้ พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 
     ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ครูควรได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรน าผลการนิเทศ ผลการประเมินของครูแต่ละคนมาวางแผนพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้
ครูได้พัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ด้านมาให้ความรู้แก่ครู จัดส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนโดยมีครูวิชาการเป็นแกนน า หรือ ส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงานครูผู้สอน
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ดีเด่นในแต่ละสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย การทดสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มพัฒนางาน ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินแล้วน าผลไปใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
โดยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนส าหรับการปรับปรุงพัฒนา เน้นลักษณะการประเมินเอกสารเรียนรู้มากกว่าการ
ประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ รวมทั้งน าปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้มาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ต่อไป 
     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารละสารสนเทศ ในแต่ละปีการศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานแต่ละเรื่อง แต่ละด้านมาสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษา และจัดท าเป็นสารสนเทศ ควรให้
ความส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) กับข้อมูลสารสนเทศที่แต่ละโครงการ/กิจกรรมได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 2 ปีการศึกษา 
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1.13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษาก าหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.79 บรรลุเป้าหมาย 
 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.35 บรรลุเป้าหมาย  

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.55 บรรลุเป้าหมาย  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.70 บรรลุเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษาก าหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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1.14  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน เป้าหมายของ
สถานศึกษาก าหนดไว ้ ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  75 ร้อยละ  77.10 บรรลุเป้าหมาย  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.21 บรรลุเป้าหมาย  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75.24 บรรลุเป้าหมาย  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ร้อยละ 75.27 บรรลุเป้าหมาย  

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 ร้อยละ 78.11 บรรลุเป้าหมาย  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ 78.73 บรรลุเป้าหมาย  

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ร้อยละ 76.56 บรรลุเป้าหมาย  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.19 บรรลุเป้าหมาย 
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 75 ร้อยละ 78.06 บรรลุเป้าหมาย  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.43 บรรลุเป้าหมาย  

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.80 บรรลุเป้าหมาย  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.49 บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน เป้าหมายของ
สถานศึกษาก าหนดไว ้ ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน เป้าหมายของ
สถานศึกษาก าหนดไว ้ ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดีเลิศ 
 

บรรลุเป้าหมาย  
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 

เป้าหมายของ
สถานศึกษา
ก าหนดไว ้

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ระดับคุณภาพ:   ดีเลิศ 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนเด็ก 

ที่ผ่านการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนเด็ก 
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ระดับท่ีได้ 

ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา

ก าหนดไว ้

ระดับคุณภาพ 

(1) ด้านร่างกาย 32 34 94.12 80 ดีเลิศ 

(2) ด้านอารมณ์ จิตใจ 31 34 91.18 80 ดีเลิศ 

(3) ด้านสังคม 30 34 88.24 80 ดีเลิศ 

(4)ด้านสติปัญญา 29 34 85.30 80 ดีเลิศ 
รวมเฉลี่ยร้อยละที่ได้ 89.71 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดไว ้ 80 

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ 
 

1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 ด้านร่างกาย โรงเรียนบ้ำนศรีธนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย น้ ำหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสุข สนุกสนำนและมีพัฒนำกำรด้ ำน
ร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย ผ่ำนกิจกรรม โครงกำรเด็กปฐมวัยออกก ำลังกำยพำเพลิน ส่งผลให้เด็กมีสมรรถภำพ
ทำงกำย น้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรเคลื่อนไหว และสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้อย่ำง
เหมำะสมตำมช่วงวัย นอกจำกนี้เด็กนักเรียนยังสำมำรถหลีกเลี่ยงต่อสภำวะควำมเสี่ยงต่ำง  ๆ อำทิ โรค  
อุบัติเหตุ ภัย สิ่งเสพติด  
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 ด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนบ้านศรีธนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาทางด้านอารมณ์-จิตใจ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ  
ผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสารและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ  ๆ ตัวได้ดี สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักมีน้ าใจ แบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 ด้านสังคม โรงเรียนบ้านศรีธนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียงมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การยิ้มทักทายและมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่เป็นต้นยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นความคิดพฤติกรรมพ้ืนฐาน
ครอบครัวเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลักปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
พฤติกรรมทางสังคมท่ีดี มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

 ด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านศรีธนส่งเสริมเด็กให้มีมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถใน
การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลักปฐมวัย โครงการ ส่งผลให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถเชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ น าไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังได้ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล สนใจ เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้
ภาษาสื่อสารที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
  

1.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
 1.2.1 จุดเด่น 
 1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวไป
ตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด  
 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมันใจกล้า
แสดงออก  
 3. เด็กพัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 4. เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่ 
เหมาะสมกับวัย 
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 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 
 2. เด็กมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 3. มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 
1.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร   
  - กิจกรรมเด็กปฐมวัยออกก าลังกายพาเพลิน 

 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมโครงงานและการทดลอง 20 กิจกรรม 
 
1.4 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ 
  – คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) 
  – มัลติมีเดีย (Multimedia) 
  – โทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By TV) 
 
1.5 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร   
 2. รายงานโครงการเด็กปฐมวัยออกก าลังกายพาเพลิน 
 3. รายงานโครงการการรผลิตสื่อปฐมวัย   
 4. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การชั่งน้ าหนัก / การวัดส่วนสูง 
  5. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก, บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย (อบ.) 
  6. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
  7. แผนการจัดประสบการณ์ 
  8. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
 9. รายงานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย 
  10. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  11. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
  12. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ผลการประเมิน แปบผล 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

5. ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 

1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2  ในระดับ   ดีเลิศ     โดยด าเนินงานดังนี้ 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยโรงเรียนบ้านศรี
ธนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2561 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนโดยโรงเรียน
บ้านศรีธนการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยจ านวน 2 ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีครูประจ าชั้นที่จบ
เอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 คน และครูผู้มีความรู้และประสบการณ์ยาวนาน จ านวน 1 คน ในการจัด
ประสบการณ์ในระดับชั้นปฐมวัย  
 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยโรงเรียนบ้านศรีธนได้ด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการ ได้รับการพัฒนาพัฒนาการ
อบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ มีการนิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน า ขวัญก าลังใจเป็นไปตามปฏิทิน
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  โดยโรงเรียนบ้านศรีธนได้
ด าเนินการ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มี
มุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาดอาหาร จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเฉพาะ จัดลานหน้าห้องให้
สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
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 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดย
โรงเรียนบ้านศรีธนได้ด าเนินการระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการ
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  องค์กรเอกชน ระดมทุนจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

1.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
 1.2.1 จุดเด่น 

  1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมันและอุทิศตน
ในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ครูสอน
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างดี 
 2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และองค์กรภาครัฐและเอกชน 
บริการชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การ 
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรให้คณะครูเข้าอบรมครบทุกคน การให้ครูเข้าอบรมเพียงท่านใด ท่านหนึ่งอาจไม่
เพียงพอและอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงไม่สามารถท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
  2. จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
1.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอน
ได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครูและเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนือ
งานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
   4. การสานสัมพันธ์บ้านวัด โรงเรียนและชุมชน 
  - กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - กิจกรรมข่าวสารถึงผู้ปกครอง 
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1.4 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ 
 – คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) 
 – มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 – การประชุมทางไกล (Tele Conference) 
 – โทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By TV) 
 
1.5 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี พุทธศักราช 2563 
  2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 3. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
  4. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 6. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี / ID Plan 
 7. รายงานกิจกรรม PLC 
 8. รายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 9. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมาย 

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมาย 
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1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  โดยโรงเรียนบ้าน
ศรีธนได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านศรีธนได้
ด าเนินการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือก
เล่นเรียนรู้ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โดยโรงเรียนบ้านศรีธน
ได้ด าเนินการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ  
 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โดยโรงเรียนบ้านศรีธนได้ด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย การประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจั ด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
  

1.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1.2.1 จุดเด่น 
  1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัย
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง 
  2. โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กให้บรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกดา้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเด็ก 
 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความทันสมัย 
  2. จัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้
เหมาะสม 
 
1.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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 3. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 
1.4 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
   1. สื่อและเทคโนโลยีการสอน 
 

1.5 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. มุมประสบการณ์ 
  2. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
  3. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
 4. การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
 5. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ  
 6. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ดีเลิศ   

 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนบ้านศรีธนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น โดยระดับคุณภาพที่ได้ คือ ดีเลิศ เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการ 
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลายครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรส่งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทาง
กาย น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย  นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ โรค อุบัติเหตุ ภัย สิ่ง
เสพติด เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักมี
น้ าใจ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เด็กมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางสังคมที่ดี  มีวินัย รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถ
เชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ น าไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารที่
เหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาสภาพของชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ การสื่อสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านศรีธนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 คือ ดีเลิศ 
เนื่องจากสถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
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โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านโดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร สื่อ 
เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ ส่งผลให้การวางแผน การออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก่ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านศรีธนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 คือ ดีเลิศ 
เนื่องจากสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏ
จักรสืบเสาะ การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สาร
คดีจากสื่อออนไลน์  เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครูสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ
ความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเองจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผล
งานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย การ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 

3.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ดีเลิศ ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านศรีธน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้จัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในให้เหมาะสม เน้นการลงมือท า ปฏิบัติได้จริง ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดยด าเนินการผ่านโครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการทักษะแข่งขันวิชาการ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการภาษาไทยวันละค าและภาษา
อาเซียนวันละค า สถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ที่สร้างสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ โดย
ด าเนินผ่านโครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมทักษะการกีฬาและการออกก าลังกาย และในปีการศึกษา 2563 
ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สถานศึกษาจึงได้จัดท า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ นวัตกรรม:การจัดการเรียนรู้ออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom Cloud meeting ภายใต้สถานการณ์ (COVID – 19) เพ่ือลด
ภาวการณ์ติดต่อการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีแนวปฏิบัติให้เกิดเป็นอุปนิสัยใหม่ 
New Normal และสถานศึกษาได้จัดท านวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้แก่ นวัตกรรม:การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ” เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น กิจกรรมหน้าเสา
ธง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 
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1.2  ผลการด าเนินงาน 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

147 161 91.30 80 ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

135 161 83.85 
 

 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

156 161 82.61 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

147 161 91.30 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

150 161 93.17 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

150 161 93.17 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

(1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

147 161 91.30 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย 

145 161 90.26 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

133 161 82.60 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต
สังคม 

135 161 83.85 
80 ดีเลิศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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สรุปมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวนเด็ก 
ที่ผ่านการ
ประเมิน 

จ านวนเด็ก 
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ระดับที่ได้ 

ค่าเป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

ระดับคุณภาพ 

(1.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

150 161 89.23 
 

80 บรรลุเป้าหมาย 

(1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

133 161 87.00 
80 บรรลุเป้าหมาย 

 

1.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1.3.1 จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้มีผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 
10.24 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563 ทั้งสองด้านความสามารถสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 8.81 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ใน
วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แก้ปัญหา สร้าง
นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เน้นการลงมือ
ท า ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธนยังมีระเบียบวินัยในการมาเรียน เข้าแถว เวรรักษา
ความสะอาด การแต่งกาย มีมารยาทในการไหว้ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 
 1.3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่าระดับประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพราะสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่อง
การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนสมาธิสั้น จิตใจไม่จดจ่อในการเรียน และปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
1.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียน  
 3. โครงการภาษาไทยวันละค าและภาษาอาเซียนวันละค า 
 4. โครงการส่งเสริมทักษะการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 5. ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
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1.5 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 1. นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom 
Cloud meeting ภายใต้สถานการณ์ (COVID – 19) 
 2. นวัตกรรม: การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) ” 
  
1.6 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 6. รายงานนวัตกรรม 
 7. สรุปผลและรายงานโครงการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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1.1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนบ้านศรีธน ได้ด าเนินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบ่ง
โครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และ
งานบริหารงานทั่วไป เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 1.1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
 โรงเรียนบ้านศรีธน ได้ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด โดยมีนวัตกรม โครงการและ
กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ยั่งยืน 
 1.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
 โรงเรียนบ้านศรีธน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในและนิเทศระดับเครือข่าย การน าข้อมูลมาใช้ ในการ
พัฒนา เน้นหลักการบริหารและการท างานแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน การวางแผน (P) 
การปฏิบัติงานตามแผน (D) การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน (C) และการน าผลมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนางาน (A) และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาร่วมกันโดยมีโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ ตามโครงสร้างการบริหารทั้ง 4 งาน  
 1.1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 โรงเรียนบ้านศรีธน มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และจุดเน้นของโรงเรียน มีการส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถความถนัดของนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
เรียนร่วม และมีครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา 2563 โครงการและกิจกรรมที่น ามาพัฒนาวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการภาษาไทยวันละค าและภาษาอาเซียนวันละค า 
โครงการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมตามปกติ เป็นต้น 
 1.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  โรงเรียนบ้านศรีธน ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  ไม่ต่ ากว่าคนละ 12 ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้งานบริหารบุคคลเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน จึงได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริม
ศักยภาพของครูสู่มืออาชีพ ศึกษาดูงานและน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  โรงเรียนบ้านศรีธน ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วย มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน และโครงการห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 1.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  โรงเรียนบ้านศรีธน จัดระบบการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา มีการติดตั้งโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม DLTV และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานและการจัดการเรียนการ
สอน มีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน มีโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV,DLIT เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและครูใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
 จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 2 อยู่ในระดับ  
ดเีลิศ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น สถานศึกษาด าเนินการได้ผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาก าหนดไว้    
 
1.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1.2.1 จุดเด่น 
  โรงเรียนบ้านศรีธน มีกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ตามโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล 
และงานบริหารงานทั่วไป เน้นหลักการบริหารและการท างานแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน 
การวางแผน (P) การปฏิบัติงานตามแผน (D) การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน (C) และการน าผล
มาปรับปรุงเพ่ือพัฒนางาน (A) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน กรรมการสถานศึกษา ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากข้ึนร่วมกันจัดการศึกษาและช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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1.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ปรับโครงการในแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลในปี
การศึกษา 2564 
 
1.4 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 - 
 
1.5 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 3. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 
 4. หลักสูตรสถานศึกษา 
 5. บันทึกการประชุมบุคลากร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
 6. รายงานและสรุปผลโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 5. โล่ รางวัล เกียรติบัตร ค าชื่นชม จากเอกสารตรวจเยี่ยม 
 6. เกียรติบัตรการอบรมและพัฒนาครู 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

3.1   จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.3    มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
3.4    ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.5   มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านศรีธน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา  ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และจัดให้มีการนิเทศภายใน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
ท าให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างสูงสุด ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ ความรู้ 
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีการจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  โดยโรงเรียนได้ด า เนินการติดตั้งโทรทัศน์ครบทุกห้องเรียนและพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง ตลอดจนครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และน าไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี
เลิศ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น สถานศึกษา
ด าเนินการได้ผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดไว้    
 
1.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1.2.1 จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านศรีธนได้มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ตลอดปีการศึกษา ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชนท้องถิ่น มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับในการเรียน
การสอน สอดแทรกในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้กระบวนการวิจัยนั้นเรียน
แก้ปัญหาทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมให้ครู ใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้น โดยท างาน
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 
1.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 1. โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
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1.4 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 1. นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom 
Cloud meeting ภายใต้สถานการณ์ (COVID – 19) 
 2. นวัตกรรม: การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) ” 
 
1.5 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. บันทึกประชุม 
 2. สมุดนิเทศ 
 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) 
 4. รายงานและสรุปผลโครงการที่เกี่ยวข้อง  
 5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ:   ดีเลิศ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี
เลิศ  คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ  และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ ในวิชา
ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่ดี  และมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่า
ระดับประเทศ ซึ่งผลจากการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมนั้น  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการด าเนินงานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป เป็นการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ และจัดระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้โรงเรียนบ้านศรีธน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับดีเลิศ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดและสาธารณชน 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ตลอดจนครูผู้สอน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ท าให้โรงเรียนบ้านศรีธนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดและสาธารณชน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่

สถานศึกษาตั้งไว้ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้ำนศรีธน น ำผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญที่
สถำนศึกษำ จะต้องน ำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือสรุปน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จ กับ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (3 - 5 ปี) และต้องน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไป ดังนั้น จำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมิน
ในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้
คุณภำพที่สูงขึ้นในอนำคตดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตาม
วัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด  
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมันใจกล้า
แสดงออก  
3. เด็กพัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
4. เด็กมีมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่ 
เหมาะสมกับวัย 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
2. เด็กมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
3. มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมันและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน ครูมีวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
ครูสอนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยอย่างดี 
2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา และองค์กรภาครัฐและเอกชน บริการ
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนา
องค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การ 

1. โรงเรียนควรให้คณะครูเข้าอบรมครบทุกคน  
การให้ครูเข้าอบรมเพียงท่านใด ท่านหนึ่งอาจไม่
เพียงพอและอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
จึงไม่สามารถท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ได้ 
 2. จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
3.  การแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่ า งครู  
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเด็กให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุก
ด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
ความสามารถ  ความสนใจ และความถนัดของเด็ก 

1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และมีความทันสมัย 
2. จัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้มี
การใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
   

 

แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและการสื่อสาร   
  - กิจกรรมเด็กปฐมวัยออกก าลังกายพาเพลิน 

 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมโครงงานและการทดลอง 20 กิจกรรม 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. ควรมีการสนับสนุนให้ครูเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของ
วิชาชีพครูและเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. จัดการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
   4. การสานสัมพันธ์บ้านวัด โรงเรียนและชุมชน 
  - กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - กิจกรรมข่าวสารถึงผู้ปกครอง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
        ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ส่งผลให้มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ร้อย
ละ 10.24 และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ ในวิชา
ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ จากผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
คิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แก้ปัญหา สร้ า งนวัตกรรมและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ เน้นการลงมือท า ปฏิบัติได้จริง 
นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธนยังมีระเบียบ
วินัยในการมาเรียน เข้าแถว เวรรักษาความสะอาด 
การแต่งกาย มีมารยาทในการไหว้ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบทั้ง
เรื่องวิชาการและเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา 
มารยาทของสังคม 

        ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่าระดับประเทศ ในวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพราะสาเหตุหนึ่งมา
จากเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ส่งผล
ให้ผู้เรียนสมาธิสั้น จิตใจไม่จดจ่อในการเรียน และ
ปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
        โรงเรียนบ้านศรีธน มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตาม
โครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป เน้นหลักการ
บริหารและการท างานแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์
สภาพปัญหาร่วมกัน การวางแผน (P) การปฏิบัติงาน
ตามแผน (D) การตรวจสอบและการประเมินการ
ปฏิบัติงาน (C) และการน าผลมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
งาน (A) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดท า 

       ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน กรรมการสถานศึกษา ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากขึ้นร่วมกันจัดการศึกษาและช่วยยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

        โรงเรียนบ้านศรีธนได้มีการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตลอดปีการศึกษา ครูมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
ในชุมชนท้องถิ่น มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ
ในการเรียนการสอน สอดแทรกในโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใช้
กระบวนการวิจัยนั้นเรียนแก้ปัญหาทั้งทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมนักเรียน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

        การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนา
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้น 
โดยท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 
2563-2565 ทั้งนี้ให้น าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินการของงานบริหาร 
รายงานผลการด าเนินการของแต่ละโครงการ มาใช้ในการก าหนดโครงการ กิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมและทันกับสถานการณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนในโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร ครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ควรได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนและ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2.2 ส่งเสริมให้มีการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งงานประจ าและงานตามโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินการในรอบปี
การศึกษาต่อไป 

2.3 ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของผู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้ 
3.1 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรมีการท างานเป็นทีมท่ีสามารถประสานความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี 
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักการของวงจรการท างานคุณภาพ PDCA ด้วยการจัดท า ID plan  

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา(SAR) มีการน าผลการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผน 
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 ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
3.3 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

- ประกาศและแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- การให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและ
กำรศึกษำไทยในอนำคต  ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยใน
และภำยนอก ของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป  จ ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำระดับปฐมวัย เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๒๗  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มำตรำ ๙ (๓) ได้ก ำหนดกำรจัดระบบ โครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ โดย
มำตรำ ๓๑ ให้กระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท  ก ำหนดนโยบำย แผน
และมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกัน
คุณภำพภำยนอก 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ (๓) มำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ  
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๕ มำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่  10  เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
โรงเรียนบ้ำนศรีธน จึงประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือเป็น
หลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับ สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง
ประถมศึกษำนครพนม  เขต  1 ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ 
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         ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 10  เดือนมิถุนำยน พ.ศ.  2563 
      ประกำศ ณ วันที่  10  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2563 

 

 

                                                

   ( นำยลิขิต  ศรีวรมย์ ) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีธน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 

เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ ำนวน  ๓  มำตรฐำน  ได้แก่ 
  มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก  
  มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 ๑.๓  มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔  มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ๒.๔  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 ๓.๑  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
 ๓.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 ๓.๓  จัดบรรยำกำศทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง 
           กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 

เรื่อง   เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ ำนวน  ๓  มำตรฐำน  ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่  ๑   คุณภำพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่  ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 มำตรฐำนที่  ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
       ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
  ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๖)  มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

               โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบำย กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและ กำรศึกษำไทย
ในอนำคต ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพทั้งภำยใน และภำยนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป จ ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย เพ่ือกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประกันคุณภำพภำยใน ของสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ  เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่   ๒ มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   

     โรงเรียนบ้ำนศรีธน   จึงขอปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสม
และสอดคล้องกัน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประเมิน
คุณภำพภำยในและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ในกำรประชุม  ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่  10  เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
 

 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนศรีธน  มีคุณภำพและมำตรฐำน  
จึงก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  

       
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่  10  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 

      ประกำศ ณ วันที่  10  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 
 
  

 
( นำยลิขิต ศรีวรมย์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีธน 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

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

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก   (คะแนน) ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 40 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

10 

ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1) มีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 3 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2) มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย 3 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

3) มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

4) หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ  
ภัยและสิ่งเสพติด 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

10 

ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1) 
ร่ำเริงแจ่มใส  มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

3 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2) 
มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก 

3 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

3) 
ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

4) ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชำติ 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

10 

ร้อยละ  75  
ระดับ (ดี) 

1) มีวินัย รับผิดขอบ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่  
ครูอำจำรย์ 

3 ร้อยละ  75  
ระดับ (ดี) 

2) มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 3 ร้อยละ  75  
ระดับ (ดี) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก   (คะแนน) ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

3) เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2 ร้อยละ  75  
ระดับ (ดี) 

4) ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตน
นับถือ 

2 ร้อยละ  75  
ระดับ (ดี) 

1. ๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

10 

ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

1) สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถำมอย่ำงตั้งใจ  และ
รักกำรเรียนรู้ 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2) มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

3) มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย 2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

4) มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 

2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

5) มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา   

30 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

5 
ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 5 ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ 3 ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดประสบกำรณ์ 

5 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 5 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

30 
ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

๓.๑. จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 

6 ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนัก   (คะแนน) ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข 

6 ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

๓.๓ จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับ
วัย  

6 ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

6 ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ  ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ๒. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ  90  ขึ้นไป) ระดับ ๔ ดีเลิศ     (ร้อยละ  80 – 89 ) 
 ระดับ ๓ ดี    (ร้อยละ  70 – 79 ) ระดับ ๒ ปำนกลำง  (ร้อยละ  61 – 69 ) 

ระดับ ๑ ก ำลังพัฒนำ  (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ) 
 ๓. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก ำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านศรีธน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
               ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่  10  เดือน  
มิถุนำยน พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนศรีธน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม  เขต  1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3  ของโรงเรียนบ้ำนศรีธน  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรประกำศได้  
                                              
                                                       (ลงชื่อ)   
 
                                                                          (นำยไพโรจน์  นำมรำช)  
                                                              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

                                                                            โรงเรียนบ้ำนศรีธน   
                                                            วันที่  10   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 40 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 
 

22 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด 
ค ำนวณ 

5 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๒) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

4 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   3 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
สื่อสำร 

4 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

4 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

         ๕.๑) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

         ๕.๒) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

         ๕.๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

         ๕.๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

        ๕.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

        ๕.๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ  
๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

        ๕.๗) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

        ๕.๘) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 2 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

18 

ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ 
ก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

5 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 5 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
หลำกหลำย 

3 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 5 ร้อยละ  75 
ระดับ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 30 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2.๑  กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 2 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

14 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 2.2.1.  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล  

4 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 2.2.2.  กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

4 ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 2.2.3.  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

6 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    ๑) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    3)  ด ำเนินงำนตำมแผน   
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    4) ประเมินผลและตรวจสอบ   
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 



69 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

 
 

   5)  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน                                                          
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    6) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน  

1 
ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

6 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 1.  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

6 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    1)  หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

2 
ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
    2)  จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียน

ตำม  ควำมถนัด  ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ 
2 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

    3)  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำม
ต้องกำรควำมสำมำรถ  ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

1 
ระดับ 4 

ระดับ (ดีเลิศ) 
    4)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและ

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
1 

ระดับ 4 
ระดับ (ดีเลิศ) 

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 1. ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   

1 
ร้อยละ 80  

ระดับ (ดีเลิศ) 

 2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน   

0.5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 3. ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

0.5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 4. ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย   

0.5 
ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

 5. ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำร
เรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค   

0.5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 6.  ครูมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน   

1 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 7.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของ
สถำนศึกษำ 

0.5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา ประเด็น
พิจารณา 

รวม 

 8. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็ม
ควำมสำมำรถ  

0.5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 2.5.  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
อย่ำงมีคุณภำพ   

1 ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

1 ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 30 
 

ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้   

5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
5 

ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
5 

ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
5 

ร้อยละ  80 
ระดับ (ดีเลิศ) 

3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

5 
ร้อยละ  80  
ระดับ (ดีเลิศ) 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ  ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ๒. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน ควรก ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ  85  ขึ้นไป) ระดับ ๔ ดีเลิศ     (ร้อยละ  75 – 84 ) 
 ระดับ ๓ ดี    (ร้อยละ 65  – 74 ) ระดับ ๒ ปำนกลำง  (ร้อยละ  55 – 64 ) 

ระดับ ๑ ก ำลังพัฒนำ  (ต่ ำกว่ำร้อยละ 55 ) 
 ๓. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก ำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านศรีธน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

               ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่  10  เดือน  
มิถุนำยน พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนศรีธน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม  เขต  1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3  ของโรงเรียนบ้ำนศรีธน  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรประกำศได้  
                                              
                                                       (ลงชื่อ)   
 
                                                                          (นำยไพโรจน์  นำมรำช)  
                                                              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

                                                                            โรงเรียนบ้ำนศรีธน   
                                                            วันที่  10   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2563 
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ภาคผนวก ข 

 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
- ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ 
- ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
- สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านศรีธน ปีการศึกษา 2563 
- แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 

ภาษาไทย 36 24 23 19 23 15 
คณิตศาสตร์ 35 23 17 22 21 16 
วิทยาศาสตร์ 24 24 23 29 24 17 
สังคมศึกษาฯ 30 25 23 29 22 15 
ประวัติศาสตร์ 30 24 23 29 22 15 
สุขศึกษาฯ 33 24 23 29 20 21 
ศิลปะ 24 25 23 29 24 18 
การงานอาชีพ 33 25 23 29 22 22 
ภาษาอังกฤษ 29 17 16 19 20 17 
หน้าที่พลเมือง 33 25 23 29 23 18 

รวม 307 236 217 263 221 174 
เฉลี่ย 80.79 94.40 94.35 90.69 92.08 79.09 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 88.57 
 

 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
88.57 บรรลุค่าเป้าหมายตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำก าหนดไว้ 
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โรงเรียนบ้านศรีธน   

2.  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ 
 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 
 

 

 จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านศรีธน  มีผลสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 90.57 สูงกว่าระดับเขต
พ้ืนที่ ร้อยละ 17.34 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 16.43  สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 75.94 
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 4.23 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 4.08 รวม 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 
83.26 สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 10.71 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 10.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อ่ำนออกเสยีง อ่ำนรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 90.57% 75.94% 83.26%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 73.34% 71.71% 72.55%

ระดบัประเทศ 74.14% 71.86% 73.02%
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ระดบั

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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 1.2  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านศรีธน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง  เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง    ลดลง  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 สรุปรวมทั้ง  2  สมรรถนะ  ลดลง  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กำรอ่ำนออกเสยีง 90.45 90.38 90.57

กำรรูเ้รื่อง 85 82 75.94

รวม 2 สมรรถนะ 87.72 86.19 83.26
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กำรอ่ำนออกเสยีง กำรรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ



76 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านศรีธน   

2.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 2.1  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 

 

 จากตาราง ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ59.82 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 

14.13 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 12.06 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 
12.36 

คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 45.73 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 
5.94 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 4.43 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ร้อยละ 5.26 

คะแนนเฉลี่ยรวมสองความสามารถ ร้อยละ 52.78 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 10.04 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 8.25 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 8.81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ รวมสองควำมสำมำรถ

ระดบัโรงเรียน 59.82% 45.73% 52.78%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 45.69% 39.79% 42.74%

ระดบั สพฐ. 47.76% 41.30% 44.53%

ระดบัประเทศ 47.46% 40.47% 43.97%
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ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ
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2.2  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 

 

 

 จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ความสามารถด้านภาษาไทย  เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 สรุปรวมทั้ง  2  สมรรถนะ  เพิ่มข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
 
 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย 57.14 53.27 59.82

ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ 52.48 44.51 45.73

รวม 2 ดำ้น 54.81 48.89 52.78
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ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ รวม 2 ดำ้น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:  
O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ป.6  ปีการศึกษา  2563 

 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 59.74 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 3.54 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 4.78  และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 7.81 
  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.29 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 0.30 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 1.70 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 2.64 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 34.48 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 
4.30 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 3.16 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 1.46 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 36.47 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 
7.08 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 2.40 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 0.56 
 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 40.25 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ร้อยละ 1.88 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 0.23 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 
2.39  
 
 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

ระดบัประเทศ 56.20% 29.99% 38.78% 43.55%

ระดบัสงักดั สพฐ. 54.96% 28.59% 37.64% 38.87%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 51.93% 27.65% 35.94% 35.91%

ระดบัโรงเรียน 59.74% 30.29% 34.48% 36.47%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

2561 61.54 42.50 42.67 35.83

2562 57.48 33.13 40.33 29.84

2563 59.74 30.29 34.48 36.47
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 2.  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 

2563 2561 2562 2563 
ภาษาไทย 61.54 57.48 59.74 59.59 59.48 

คณิตศาสตร ์ 42.50 33.13 30.29 35.31 35.13 
วิทยาศาสตร์ 42.67 40.33 34.48 39.16 42.33 
ภาษาอังกฤษ 35.83 29.84 36.47 34.05 31.84 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2563  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้ คณิตศาสตร์      
- 2.84   วิทยาศาสตร์  - 5.45  วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้ ภาษาไทย  + 2.26  ภาษาอังกฤษ  + 6.63   

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ลดลง  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ลดลง  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 สรุปรวมทั้ง  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 

 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 34 23 19 25 20 18 
 2.ความสารถด้านการคิด 34 23 19 20 20 15 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 33 23 20 24 19 17 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 33 23 19 24 19 18 
 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 34 23 20 24 20 17 

รวม 168 115 97 117 98 85 
เฉลี่ย 88.42 98.40 84.35 80.69 81.67 77.27 

เฉลี่ยรวม 85.13 
 
จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนทีมี่ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.13 สรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนด
ไว้ 
 3.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 38 25 23 29 24 22 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 34 25 23 20 20 18 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 33 25 23 20 20 18 
 3.  มีวินัย 34 25 23 20 20 18 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 27 25 23 20 20 18 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 35 25 23 20 20 18 
 6.  มุ่งม่ันในการท างาน 27 25 23 20 20 18 
 7.  รักความเป็นไทย 36 25 23 20 20 18 
 8.  มีจิตสาธารณะ 36 25 23 20 20 18 

รวม 262 200 184 160 160 144 
เฉลี่ย 86.18 100 100 68.97 83.33 81.82 

เฉลี่ยรวม 86.72 
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 จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.72 สรุปผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดไว้ 
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4. ผลการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอนุบาล 2 
นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นอนุบาล 3 
นางเครือวัน บัวชุม 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
นางกิตติยา  รัชโน 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
นางฉันทรักษ์  วงค์ศรีชา 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
นายนราธิป โชคชยสุนทร 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
นางนิรมล ภาวะดี 

ครูประจ าชั้น 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
นายวิชิต รัชโน 
ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
นายโกวิทย์  วงค์ศรีชา 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ 

ครูประจ าชั้น 
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5. สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านศรีธน ปีการศึกษา 2563 
 

1) วันเปิดภาคเรียน 

 
 

2) กิจกรรมวันไหว้ครู  

 

3) กิจกรรมถวายพระพร 

 

4) กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
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5) อบรมการจัดท า google site 

 
 

6) รับชมข่าววันพุธ สพฐ. 

 
 

7) กิจกรรมเกี่ยวข้าวของโรงเรียน 

 
 

8) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
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9) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 
 

10) การประเมินครูผู้ช่วยพัฒนาอย่างเข้ม 

 
 

สามารถรับชมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนบ้านศรีธน เพิ่มเติมได้จาก 
 
 

 
 
 
 

 
              Website โรงเรียนบ้านศรีธน                Facebook โรงเรียนบ้านศรีธน 
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โครงการส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านศรีธน 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

1) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

2) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
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3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬา 

4) พัฒนาการเรียน ICT 40ชม./คน/ปี 
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5) กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
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ภาคผนวก ค 
 

- ค าสั่งคณะท างาน SAR  ปีการศึกษา 2563 
- ค าสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายใน  ปีการศึกษา 2563   
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 
ที่  34 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี  2563                               
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

……………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน
และจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น  
โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผู้ เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพภายการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับ
การประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นางวันทิวา มูลสาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ประธานกรรมการ 

1.2 นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  
1.3 นางกิตติยา รัชโน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
1.4 นางนิรมล ภาวะดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.5 นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.6 นายวิชิต รัชโน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.7 นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.8 นางเครือวัน บัวชุม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.9 นางสุธินี ศรีมาศ  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 1.10 นายนราธิป โชคชยสุนทร  คร ู    กรรมการ 
 1.11 นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1. นายวิชิต รัชโน   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุธินี ศรีมาศ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  2. นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาวไมยรินทร์ สีแสง ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางนิรมล ภาวะดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายนราธิป โชคชยสุนทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. นางกิตติยา รัชโน   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางเครือวัน บัวชุม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาวจีราวรรณ เพชรฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา  

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ  
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ  

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563  
ประกอบด้วย 

3.1 นางวันทิวา มูลสาร      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ประธานกรรมการ 
3.3 นางสุธินี ศรีมาศ     ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.4 นายนราธิป โชคชยสุนทร    คร ู    กรรมการ 
3.5 นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
3.6 นางสาวจีราวรรณ เพชรฤทธิ์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.7 นางสาวไมยรินทร์ สีแสง    ธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน 
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   1    เมษายน    พ.ศ. 2564 
สั่ง   ณ   วันที่  1  เมษายน    พ.ศ.  2564 

 
 
 
                  (นางวันทิวา มูลสาร) 
                                       ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านศรีธน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 
ที่  35 / 2564 

         เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………….. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก  มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ
และบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 
๑. นางวันทิวา มูลสาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน  ประธานกรรมการ 
๒. นายไพโรจน์  นามราช ประธานกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๓. นายนราธิป   โชคชยสุนทร  ครูโรงเรียนบ้านศรีธน   กรรมการและเลขาฯ 

 
          มีหน้าที่    ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อน าไปพัฒนาในระบบประกัน
ต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   1    เมษายน    พ.ศ.    2564 
 สั่ง  ณ   วันที่    1  เมษายน   พ.ศ.    2564 
 
 

    ลงชื่อ  
 

( นางวันทิวา มูลสาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 

นางวันทิวา  มูลสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานที่ปรึกษา 
นางฉันทรักษ์  วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานที่ปรึกษา 
นายนราธิป  โชคชยสุนทร  ครู     ประธานคณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางกิตติยา รัชโน    ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร  
นางนิรมล ภาวะดี   ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นายวิชิต รัชโน    ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางชฎาวัลย์ สมประสงค์  ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางเครือวัน บัวชุม  ครูช านาญการพิเศษ  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางสุธินี ศรีมาศ      ครูช านาญการ   คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางสาวไมยรินทร์ สีแสง     ธุรการโรงเรียน   คณะผู้จัดท าเอกสาร 
นางสาวจีราวรรณ เพชรฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง   ออกแบบปก 
นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ   ครูผู้ช่วย      เลขานุการ/รวบรวมรูปเล่ม 
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โรงเรียนบ้านศรีธน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


