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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบ้านละเอาะ 

ท่ีอยู่ 55  หมู่ท่ี 9  ตําบลละเอาะ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ช่ือผู้บริหารโรงเรียน   นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา   เบอร์โทรศัพท์ 093-3252168    

จํานวนคร ู 22  คน  จําแนกเป็น 
ข้าราชการครู   19  คน  
ครูอัตราจ้าง  3  คน 

จํานวนนักเรียน   รวม  374  คน      ชาย   179    คน         หญิง   195    คน   จําแนกเป็น 
 ระดับอนุบาล   59   คน 
 ระดับประถมศึกษา   239    คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   76     คน 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมท้ัง ระดับปฐมวยั  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  โดยรวม 

 โรงเรียนบ้านละเอาะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1-2 รวม 59 คน 
ครูผู้สอน 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ด ี
มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี ้
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก 
ระดับปฐมวัย 59 คน  มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จํานวน 59 คน กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านละเอาะได้จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ละเอาะร้อยละ100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านตาขุนทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านละเอาะ ร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านละเอาะทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคําถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคําตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับ
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ปฐมวัยโรงเรียนบ้านละเอาะ ร้อยละ99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านละเอาะ มีหลักสูตรปฐมวัย
ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 
กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะ  
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้คือมีครูประจําการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย โรงเรียน
บ้านละเอาะได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมโรงเรียน
จัดหาพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะมีครเูพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC 
กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลใหค้รู
โรงเรียนบ้านละเอาะมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านละเอาะมี
การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะมีการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านละเอาะ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะ
มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
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มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด  ได้มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะมี
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ
ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ ่

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้าน
ละเอาะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ําใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะได้มี
การจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านละเอาะได้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้าน
ละเอาะมีห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
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มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการจัด
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านละเอาะมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจําวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดย
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวชิาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
  

2.1วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านละเอาะ มีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง เด็กมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน รู้จักดูแลรักษาความสะอาด มีสุขนิสยัท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน
ได้ตามวัยหลีเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังอันตรายจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ให้มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีความอดทน รอคอย มีความม่ันใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี ปั้นดินนํามัน จัดมุมประสบการณ์ภายในห้อง ได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น เพ่ือสร้างเสริมจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ได้รับความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
กับเพ่ือน ท้ังในและนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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สามารถช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ี
ดี ยิ้ม ไหว้ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง มีจิตสาธารณะ โดย
ครูได้ดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กได้
แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   
ทําให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรม
โครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
คําตอบ มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้
เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงได้ตามวัย 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อย

ละ 100 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการร่วมกิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100 สังเกตได้

จากเด็กร่าเริง แจ่มใส การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร มีความ
รับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   สื่อสารได้  มีทักษะการกคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ 90 
3. จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน คิดเป็นร้อยละ 
100 มีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร่าเริง 
แจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิด
จากการอ่าน 
-การทํากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตาม
วัย 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ํา ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเม่ือได้ยินเพลงชาต ิ
-การใช้คําพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1) โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3)  โครงการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู ้

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านละเอาะได้มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญเพ่ือท่ีจะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินพิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของ
เด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้อยา่งพอเพียง มีการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ 
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้ปกครอง ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษา 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 -  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
  -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 - รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
 -  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
  -แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  -รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี 

3. จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - กําหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
      1)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้คําว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนรู้ผ่าน
เล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จติใจ   
สังคม และสติปัญญา มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการประเมินผล
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยให้ผู้ปกครองหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
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และนําผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป   
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัด
ประชุมครูผู้ปกครอง ให้นักเรียนนําเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
 
 

3. จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการ

เรียนรู ้
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2)  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
3) โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
6)  โครงการส่งเสริมการนํานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
7)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านละเอาะส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือใหค้รูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านละเอาะจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได ้กิจกรรม

อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 

ศิลปะ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม

สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
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4)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู ้ กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                   
 5)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

 

3. จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
คํานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเตม็ศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีสื่อด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง       การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการ
พัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนโดยรวม แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คํานวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาใหน้ักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาใหน้ักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทํางานเปน็
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาใหน้ักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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5) พัฒนาใหน้ักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ัง 

6) พัฒนาใหน้ักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาใหน้ักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาใหน้ักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านละเอาะ  การดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ใน
ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านละเอาะ   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําข้อมูลมา
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ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกําหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครสูู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านละเอาะส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ

ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเนน้การปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช ้ 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนําผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนนําเสนอผลงาน One student One product   
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3. จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 

ควรนําภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และนําไปใช้จริง 
5) กิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงข้ึนตามระดับชั้น 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี 
ผลท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนีน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95 มี
ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผลการ
ทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ นักเรียนทุกคนจัดทําโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนจัดทํา
โครงงาน One student One product เป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน จากโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลใหมี้การสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทําใหน้ักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน 
ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอรเ์นต
ความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบข้ัน ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและ
ปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนําความรู้มาจัดทําแผนการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการ
แสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 

 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการ
สอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 

คํานวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3. จัดทําแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ Active learning 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 

รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.52 53.97 54.61 55.90 

คณิตศาสตร ์ 28.26 33.74 35.65 37.50 

วิทยาศาสตร์ 34.71 38.38 38.83 39.93 

ภาษาต่างประเทศ 28.91 34.02 35.47 39.24 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ประจําปีการศึกษา 2561

ชดุข้อมลู1 ชดุข้อมลู2 ชดุข้อมลู3 ชดุข้อมลู4
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47.31

42.20

47.52

32.00

26.57

28.26

35.87

34.27 34.71

25.56

27.93
28.91

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

เป รียบเ ทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระ ดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน (O-NET)                      
ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6  ประจําปีการ ศึกษา 2559 – 2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
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รายวิชา/ระดับ คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.10 52.02 55.04 54.42 

คณิตศาสตร ์ 22.29 26.53 30.28 30.04 

วิทยาศาสตร์ 31.33 34.78 36.43 36.10 

ภาษาต่างประเทศ 25.62 27.02 29.10 29.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจําปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี&ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี&ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี&ย สงักดั สพฐ. คะแนนเฉลี&ยระดบัประเทศ
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37.94

38.88

47.1

21.41

18.06

22.29

31.64

28.48
31.33

26.12

26.91 25.62

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

เป รียบเ ทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระ ดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน (O-NET)                      
ชั้ นมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  3  ประจําปีการ ศึกษา 2559 – 2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
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เกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับ ปีการศึกษา 2561 
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เกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับ ปีการศึกษา 2561 
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