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ค าน า 
 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ได้

จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษา  
พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ  คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปดขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
รายงานผล  จนสามารถจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาและหวังว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

  
 
 
             โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา  
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ท่ีต้ัง หมู่ท่ี ๔ ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 
๒๐๑๙๐  โทรศัพท์ -  โทรสาร  - 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปี  2561  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  รักษ์และร่วมสืบสานความเป็น
ไทย  มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  มีทักษะอาชีพและทักษะของครูในยุคศตวรรษท่ี  21 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้  โดยครูมืออาชีพและความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
 

พันธกิจ 
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  จัดระบบบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
3.  ส่งเสริม  สนับสนุนฟื้นฟู  อนุรักษ์ความเป็นไทย 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด ารงตนบนวิถีพอเพียง 
5.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้ 
7.  สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีทักษะอาชีพ  

 

เป้าประสงค์ 
1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา 
2.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
4.  บุคลากรด ารงตนบนวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6.  ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียน 
7.  สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
8.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีทักษะอาชีพ 
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ระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด มีนักเรียนช้ันอนุบาล ๒ - ๓ รวม ๓๔ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒ ) ข้าราชการครูจ านวน ๑ คน และพนักงานราชการ จ านวน ๑ คน จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมมีระดับ คุณภาพระดับยอดเย่ียม มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้  

ด้านคุณภาพเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๑ มีค่าคะแนน ๔.๗๘ อยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยพัฒนาการด้านร่างกายมีค่าคะแนน ๔.๗๑ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
เนื่องจากเด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงศึกษาสาธารณสุข มีสมรรถภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี เด็กใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ กันได้ดี เช่น เด็กรับลูกบอล วิ่งซิกแซก เป็นต้น เด็กมีโภชนาการท่ีดีได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ด่ืมน้ าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และด่ืมนมทุกวัน มีสุขนิสัยท่ีดี ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกมื้อและ
หลังจากการเข้าห้องน้ าทุกครั้ง แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีค่าคะแนน
๕.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม เนื่องจาก เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก เห็นได้จากการจัดกิจกรรมประจ าวัน เด็กรู้จักการรอคอย เข้าแถวเป็นระเบียบใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาการด้านสังคม มีค่าคะแนน ๔.๘๕ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม โดยเด็กมีความ
ระมัดระวัง สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ดี ในทุกๆวัน  เล่นด้วยตนเองได้
อย่างปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ เด็กมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้ดี ดูแลและรักษา
ของใช้ส่วนตัวได้ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ในการเดิน ยิ้ม ไหว้ ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ โดยใช้
กิจกรรมน้องไหว้พี่หน้าเสาธงและเดินเป็นระเบียบ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับวัย พัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าคะแนน ๔.๕๖ อยู่ในระดับคุณภาพยอด
เย่ียม ส่งผลให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยสามารถเช่ือมโยงความคิดท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ น าไปสู่พฤติกรรมท่ีคาดหวังได้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๒ 
มีค่าคะแนน ๔.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เนื่องจากการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ท่ีเน้นคุณภาพเด็กรอบด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา  นอกจากนี้ครูยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิขาชีพจากกิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการ เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและการจัดท า
ส่ือ เครื่องมือในการจัดประสบการณ์แก่เด็ก การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม ปรับปรุง
การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย มีมุมประสบการณ์ 
จัดส่ือ และของเล่นท่ีสะดวก และปลอดภัย ด้านระบบกลไกการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ ความเข้าใจการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๓ มีค่าคะแนน ๔.๒๕ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม เนื่องจากครูจัดประสบการณ์บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลักและได้ด าเนินกิจกรรมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ และกิจกรรมปรุงรสโครงงาน น ามาใช้ในการส่งเสริม
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พัฒนาทักษะการคิดรวบยอด และกระบวนการทดลองในส่ิงท่ีใกล้ตัวเด็ก เสริมประสบการณ์ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ เรียนปนเล่น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น ท าให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มี
ความภูมิใจ และรักท้องถิ่นของตน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยน าโครงการโรงเรียนคุณธรรมมา
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ และแก้ปัญหาส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เด็ก ครูประเมินและ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ท าให้ครูน าข้อมูลประกอบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาท้ัง ๔ ด้านเด็กจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากครูและ
ผู้ปกครอง มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาทุกคน 

 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
๓. โครงการจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อจ านวนเด็ก  
๔. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
๖. ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รวม 
๑๑๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ) ข้าราชการครูจ านวน ๑๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ คน รวมทั้งส้ิน ๑4 คน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อหน่วยต้นสังกัด มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมมรีะดับคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม 
มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี ้

ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๑ มีค่าคะแนน ๔.๖๖ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ังสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี
สมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่งผลให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท าให้
ประกอบอาชีพสุจริตได้  โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนให้สูงขึ้น ได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ โครงการอ่านเขียนเรียนรู้สู่วิถี
นักปราชญ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนและเวลาว่าง ส่งผลให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น ท้ัง ๔ กลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น  ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ และเป็นตัวแทนแข่งขันใน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รางวัลเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 - 3 และรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม เรียงความ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม ความภูมิใจและอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริม ได้แก่ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมกลองยาวสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการธรรมศึกษา โครงการวันส าคัญสืบ
สานประเพณีไทย และร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๒ 
มีค่าคะแนน ๔.๗๘ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากสถานศึกษามีการบริหารและจัดการอย่างเป็น
ระบบ ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมท า ร่วมภาคภูมิใจ โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการบริหารจัดการท่ีผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศน าผลการนิเทศติดตามประเมินผล  มาจัดท าแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานั้นมีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา ใช้กิจกรรมประชุมระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ 
(PLC) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในทุกด้าน โดยปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสังคมในปัจจุบัน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชลบุรีเป็นอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อฝึกซ้อมกีฬา จัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา มีด าเนินการตามนโยบายเพื่อความสอดคล้องกับ
บริบทต่าง ๆ ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมโครงงานท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตส านึก ในการเป็น
คนดีของชุมชนและสังคม เช่น  จัดโครงการค่ายคุณธรรม  โครงการธรรมศึกษา เข้าร่วมโครงการท่ีส่งเสริม
คุณธรรมและได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ด าเนินโครงการตามนโยบายค่านิยม 12 
ประการ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยปัญญา”ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และโครงการวันส าคัญสืบสาน
ประเพณีไทย จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ มีวินัย ของนักเรียน จัดโครงการกีฬา  
กีฬาเป็นยาวิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายให้กับนักเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาครูเข้ารับการอบรมตาม
ความสนใจและความสามารถ ท้ังในระบบของทางราชการและเอกชน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๓ มีค่าคะแนน ๔.๖๐ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง จัดกิจกรรมการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพทุกระดับช้ัน  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อคัด
กรอง ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ท้ังด้านการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา จัดหาทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนและด้อยโอกาสส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจากกิจกรรม  Upgrading Languages to Asean  (ภาษาอังกฤษ  ULA)  
กิจกรรมต้นไม้พูดได้  กิจกรรมฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับช้ัน จัดกิจกรรม
ตามนโยบายสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท าของจังหวัดชลบุรี (EEC) และบูรณาการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทุกระดับช้ัน โดยจัดกิจกรรมพื้นฐานของการประกอบอาชีพโดยก าหนดเป็นช่ัวโมง
สุดท้ายในตารางเรียนของแต่ละวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือจากการผลิต  ICT และ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเสริมทักษะและการเรียนรู้ การสืบค้นให้ดียิ่งขึ้น ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก จากวิทยากรท้องถิ่น เช่น ครูพระสอนธรรมศึกษา  วิทยากรสอน
เพาะเห็ด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชากนา เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้น 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมปรุงรสโครงงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
๒. กิจกรรมปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและระดับชาติให้สูงขึ้น 
๔. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพ 
๗. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือโรงเรียน                บ้านคลองสิบแปด 

ท่ีอยู่ หมู่ ๔ ต าบลเขาซก  อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
  โทรศัพท์ - E-mail :   klongsippaed@hotmail.com 

 โทรสาร - 
     เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

         
๑.๒ ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา         
            ๑) จ านวนบุคลากร 

            

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑๗ 

        
     ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต อนุปริญญา ปวช.ม.๖ ต่ ากว่า รวม 

- ๔ ๑๓ - - - - ๑๗ 
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        ๓) สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 

  ๑. บริหารการศึกษา ๕ 
  ๒. คณิตศาสตร์ ๑ 
  ๓. วิทยาศาสตร์ ๒ 
  ๔. ภาษาไทย ๑ 
  ๕. ภาษาอังกฤษ ๒ 
  ๖. สังคมศึกษา ๓ 
  ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
  ๘. ศิลปะ - 
  ๙. ปฐมวัย ๒ 
  ๑๐. สุขศึกษาและพลศึกษา - 
  ๑๑. บริหารท่ัวไป ๑ 

รวม 17 
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  ๑.๓ ข้อมูลนกัเรยีน   (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

           จ านวนนกัเรยีนปีการศกึษา ๒๕๖๑       รวมทั้งสิน้      156  คน 
 

ระดับช้ันเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.1 0 0 0 0 
อ.2 1 5 10 15 
อ.3 1 9 10 19 
รวม 2 14 20 34 
ป.1 1 7 6 13 
ป.2 1 11 6 17 
ป.3 1 9 9 18 
ป.4 1 8 9 17 
ป.5 1 7 9 16 
ป.6 1 7 5 12 
รวม 6 49 44 93 
ม.1 1 10 6 16 
ม.2 1 3 4 7 
ม.3 1 6 0 6 
รวม 3 19 10 29 

รวมทั้งหมด 11 82 74 156 
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๑.๔  ผลการประเมนิพัฒนาการ ตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย 
 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓  ที่เข้ารับการประเมิน  จ านวน ๓๔   คน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม 2562) 

พัฒนาการ 

  ผลการประเมินพัฒนาการ 
 ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย  ๓๒ 94.12 2 5.88 0 0.00 
ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

 
34 100.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปัญญา  31 91.18 3 8.82 0 0.00 

ด้านสังคม  33 97.06 1 2.94 0 0.00 
 รวม 95.59  4.41  0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าผลพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ทุกระดับช้ันของการศึกษาปฐมวัย ต้ังแต่ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี ๒ถึง ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ซึ่งด้านร่างกาย อยู่ ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ด้านสติปัญญา 
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ และด้านสังคม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ โดยเฉล่ียท้ัง
โรงเรียนท่ีได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.59 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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๑.๕  ผลการประเมนิระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

     ๑) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
      ๑.๑)  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น รวม/

เฉลี่ย ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภาษาไทย 80.69 72.47 72.72 70.82 70.41 66.92 64.97 84.43 56.58 71.11 

คณิตศาสตร ์ 72.38 72.47 66.11 69.06 71.94 67.58 63.57 66.14 58.31 67.51 
วิทยาศาสตร์ 68.15 77.00 66.61 73.71 73.50 76.42 65.13 70.56 54.57 69.52 
สังคมศึกษา 70.31 74.29 72.44 72.06 70.06 72.92 70.57 74.43 75.00 72.45 

ประวัติศาสตร์ 71.38 67.59 69.89 71.24 70.63 73.67 74.72 75.78 72.25 71.91 
สุขศึกษา พละศึกษา 73.46 81.88 71.56 77.29 78.69 81.92 76.74 79.50 81.67 78.08 

ศิลปะ 77.00 81.18 76.72 74.94 70.31 82.33 78.78 80.29 79.67 77.91 
การงานอาชีพ 82.38 75.82 74.33 75.53 65.94 78.50 79.41 74.43 83.17 76.61 
ภาษาอังกฤษ 69.46 76.47 69.50 64.50 65.19 71.83 67.10 70.36 68.25 69.18 
รวม/เฉลี่ย 73.91 75.46 71.10 72.13 70.74 74.68 71.22 75.10 69.94 72.70 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน

รายวิชา ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 71.11 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 67.51 สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 69.52 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 72.45 
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 71.91 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ร้อยละ 78.08  สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 77.91 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 76.61 และสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 69.18 โดยในแต่ละระดับช้ันสรุปได้ดังนี้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เฉล่ียร้อยละ 
73.91 ประถมศึกษาปีท่ี 2 เฉล่ียร้อยละ 75.46 ประถมศึกษาปีท่ี 3 เฉล่ียร้อยละ 71.10 ประถมศึกษาปีท่ี 
4 เฉล่ียร้อยละ 72.13 ประถมศึกษาปีท่ี 5 เฉล่ียร้อยละ 70.74 ประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉล่ียร้อยละ 74.68 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เฉล่ียร้อยละ 71.22 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เฉล่ียร้อยละ 75.10 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เฉล่ียร้อย
ละ 69.94 โดยเฉล่ียรวมทั้งโรงเรียน ร้อยละ 72.70 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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   ๑.๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3.00 ขึ้นไป 

จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่านักเรียนมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป รวมทุก
สาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 60.81 สาระการเรียนรู้ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3.00 
ขึ้นไปสูงท่ีสุดได้แก่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 84.57 สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 76.59 สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 74.12 สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 62.21 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.10สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 54.58 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 
51.71 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.16 และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 
43.23 ตามล าดับ โดยเฉล่ียท้ังโรงเรียนท่ีได้ระดับ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.81 อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ  
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๒) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปรากฏว่าค่าเฉล่ียร้อยละในระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๕๗.๓๐ ในระดับดี ร้อยละ  ๔๒.๐๕    
ส่วนระดับช้ันท่ีมีนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมค่าเฉล่ียร้ อยละมากท่ีสุด คือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๘๓.๓๓ และอยู่ในระดับ  ผ่าน  คือระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ร้อยละ  
๐.๖๕  ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะดีหรือ ดีเยี่ยม ต่อไป โดยเฉล่ียท้ังโรงเรียนท่ีได้
ระดับ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.35 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปรากฏว่าค่าเฉล่ียร้อยละในระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๔๓.๗๒ ในระดับดี ร้อยละ  ๕๓.๖๖  
ส่วนระดับช้ันท่ีมีนักเรียนมีคุณลักษณะในระดับดีเยี่ยมค่าเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ ๗๑.๔๓ และอยู่ในระดับ  ผ่าน  คือระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ร้อยละ ๑๑.๗๖ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๕.๕๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ร้อยละ ๖.๒๕ รวมระดับท่ี  ผ่าน  ท้ัง ๓ ช้ัน ร้อยละ  
๒.๖๒  ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เป็นผู้มีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  ให้อยู่ในระดับดีหรือ  
ดีเย่ียม ต่อไป โดยเฉล่ียท้ังโรงเรียนท่ีได้ระดับ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.38 อยู่ในระดับคุณภาพ       
ยอดเยี่ยม  
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๔) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สมรรถนะของผู้เรียน จ านวน

นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1.ความสามารถใน
การสื่อสาร 

122 45 36.89 
 

65 53.28 
 

12 9.84 
 

0 0.00 
 

2.ความสามารถใน
การคิด 

122 49 
 

40.16 
 

59 
 

48.36 
 

14 
 

11.48 
 

0 
 

0.00 
 

3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

122 44 
 

36.07 
 

73 
 

59.84 
 

5 
 

4.10 
 

0 
 

0.00 
 

4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

122 50 
 

40.98 
 

69 
 

56.56 
 

3 
 

2.46 
 

0 0.00 

5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

122 39 
 

31.97 
 

80 
 

65.57 
 

3 
 

2.46 
 

0 0.00 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ 
ด้าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ วิเคราะห์ได้ดังนี้ ความสามารถในการ
ส่ือสาร ระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๓๖.๘๙  ระดับดี ร้อยละ ๕๓.๒๘  ระดับผ่าน ร้อยละ ๙.๘๔  ความสามารถใน
การคิด ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๔๐.๑๖  ระดับดี ร้อยละ ๔๘.๓๖  ระดับผ่าน ร้อยละ ๑๑.๔๘  ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๓๖.๐๗  ระดับดี ร้อยละ ๕๙.๘๔  ระดับผ่าน ร้อยละ ๔.๑๐ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๔๐.๙๘ ระดับดี ร้อยละ ๕๖.๕๖  ระดับผ่าน ร้อยละ 
๒.๔๖  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๓๑.๙๗  ระดับดี ร้อยละ ๖๕.๕๗  ระดับผ่าน
ร้อยละ ๒.๔๖ โดยเฉล่ียท้ังโรงเรียนท่ีได้ระดับ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.94 อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม  

 
๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิร้อยละของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจ าปี ๒๕๖๑ ของทุกระดับช้ัน  ผ่าน ร้อยละ ๑๐๐ 

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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๑.๖ ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน  (Reading Test : RT)  

     ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากกแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจ าปี

การศึกษา 2561 จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 14 คน คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละดังนี้ การอ่านออกเสียง 
ร้อยละ 70.92 การอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 64.76 รวมท้ัง 2 สมรรถนะ ร้อยละ 67.84 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจ าปี
การศึกษา 2561 จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 14 คน  จ าแนกตามระดับคุณภาพดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง 
ดีมาก ร้อยละ 69.23 ดี ร้อยละ 0 พอใช้ ร้อยละ 23.07 ปรับปรุง 7.69  ด้านการอ่านรู้เรื่อง ดีมาก ร้อยละ 
23.07 ดี ร้อยละ61.53 พอใช้ ร้อยละ 15.38 ปรับปรุง ร้อยละ 0  รวมท้ัง 2 สมรรถนะ ดีมาก ร้อยละ 
46.15 ดี ร้อยละ 38.46 พอใช้ ร้อยละ 15.38 ปรับปรุง ร้อยละ 0   
 
    ๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
          ๒.๑) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 2560 2561 ระหว่างปีการศึกษา 
      การอ่านออกเสียง 58.14 70.92 12.78 
      การอ่านรู้เร่ือง 45.85 64.76 18.91 
      รวม 2 สมรรถนะ 52.00 67.84 15.84 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และร้อยละของ
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 ดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง เพิ่มขึ้น 12.78 ด้านการอ่านรู้เรื่อง 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.91 สรุปรวมทั้ง 2 สมรรถนะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.84 
 
          ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และร้อยละของ

ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ ได้ดังนี้ การอ่านออกเสียง 
ปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก ร้อยละ 50.00 ระดับดี ร้อยละ 21.42 ระดับพอใช้ร้อยละ 7.14 และ
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.42 ปีการศึกษา 2561 ระดับดีมาก ร้อยละ 69.23 ระดับดี ร้อยละ 0 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 23.07 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 7.69 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และร้อยละของ

ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ ได้ดังนี้ การอ่านรู้เรื่อง ปี
การศึกษา 2560 ระดับดีมาก ร้อยละ 7.14 ระดับดี ร้อยละ 35.71 ระดับพอใช้ ร้อยละ 35.71 และระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 21.42  ปีการศึกษา 2561 ระดับดีมาก ร้อยละ 23.07 ระดับดี ร้อยละ 61.53 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 15.38 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 0 
 
 
 



 

  การประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561               

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และร้อยละของ
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ ได้ดังนี้ การอ่านออกเสียง 
ปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก ร้อยละ 50.00 ระดับดี ร้อยละ 21.42 ระดับพอใช้ ร้อยละ 7.14 และ
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.42  ปีการศึกษา 2561 ระดับดีมาก ร้อยละ 69.23 ระดับดี ร้อยละ 0 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 23.07 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 7.69 
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๑.๗ ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT)   
 

     ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จ านวนนักเรียน 16 คน) 
 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
เขตพื้นที ่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 48.57 56.78 53.18 
ด้านค านวณ 38.39 51.28 47.19 
ด้านเหตุผล 42.32 52.02 48.07 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 43.09 53.36 49.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบ 16 คน มีผลการประเมินดังนี้ ด้านภาษาเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
48.57 คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 4.61 ด้านค านวณเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 38.39 คะแนนต่ ากว่า
ระดับประเทศร้อยละ 8.80 ด้านเหตุผลเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 42.32 คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 
5.75 เฉล่ียท้ัง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 43.09 คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 6.39 
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     1.๒)   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) จ าแนกตามร้อย
ละของระดับคุณภาพ 

ร้อยละจ าแนกระดับตาม
คุณภาพ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม
ความสามารถทั้ง 

3 ด้าน 

ดีมาก 6.25 0.00 0.00 0.00 

ดี 18.75 12.50 18.75 18.75 

พอใช ้ 62.50 56.25 43.75 56.25 

ปรับปรุง 12.50 31.25 31.25 25.00 

จ านวน นร.ที่ได้ 50 ข้ึนไป 7 3 4  

ร้อยละ 50 ข้ึนไป 43.75 18.75 25.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบ 16 คน จ าแนกตามระดับคุณภาพดังนี้ด้านภาษา ดีมาก ร้อยละ 
6.25 ดี ร้อยละ 18.75 พอใช้ ร้อยละ 62.50 ปรับปรุง ร้อยละ 12.50 จ านวนนักเรียนท่ีได้ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ด้านค านวณ ดีมาก ร้อยละ 0.00 ดี ร้อยละ 12.50 พอใช้ ร้อยละ 
56.25 ปรับปรุง ร้อยละ 31.25 จ านวนนักเรียนท่ีได้ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ด้าน
เหตุผล ดีมาก ร้อยละ 0.00 ดี ร้อยละ 18.75 พอใช้ ร้อยละ 43.75 ปรับปรุง ร้อยละ 31.25 จ านวน
นักเรียนท่ีได้ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน ดีมาก ร้อยละ 
0.00 ดี ร้อยละ 18.75 พอใช้ ร้อยละ 56.25 ปรับปรุง ร้อยละ 25.00  
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  ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒5๖๑ 

             ๒.๑)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 
2560 2561 ระว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษา 59.66 48.57 - 11.09 
     ด้านค านวณ 35.79 38.39 2.6 
     ด้านเหตุผล 50.58 42.32 - 8.26 
     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 48.68 43.09 - 5.58 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 มีผลการ
ประเมินดังนี้ ด้านภาษาเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 48.57 ลดลง ร้อยละ 11.09 ด้านค านวณคิดเป็นร้อยละ 
38.39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 ด้านเหตุผล เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 42.32 ลดลง 8.26 เฉล่ียท้ัง 3 ด้านคิดเป็น
ร้อยละ 43.09 ลดลง 5.58 
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 ๒.๒)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)          
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ดีมาก 5.88 6.25 

ดี 64.70 18.75 

พอใช ้ 23.52 62.50 

ปรับปรุง 5.88 12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบภาพรวมการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 
ดังนี้ ด้านความสามารถด้านภาษา ระดับ ดีมาก ร้อยละ 6.25 เพิ่มขึ้น 0.37 ระดับดี ร้อยละ 18.75 ลดลง 
45.95 ระดับพอใช้ ร้อยละ 62.50 เพิ่มขึ้น 38.98 และระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 12.50 เพิ่มขึ้น 6.62  
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ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ดีมาก 0.00 0.00 

ดี 11.76 12.50 

พอใช ้ 64.70 56.25 

ปรับปรุง 23.52 31.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบภาพรวมการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 
ดังนี้ ด้านความสามารถด้านค านวณ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 0.00 คงท่ี ระดับดี ร้อยละ 12.50 เพิ่มข้ึน 0.74
ระดับพอใช้ ร้อยละ 56.25 ลดลง 8.45 และระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 31.25 เพิ่มขึ้น 7.73 
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ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ดีมาก 0.00 6.25 

ดี 35.29 18.75 

พอใช ้ 64.70 43.75 

ปรับปรุง 0.00 31.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบภาพรวมการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 
ดังนี้ ด้านความสามารถด้านเหตุผล ระดับ ดีมาก ร้อยละ 6.25 เพิ่มข้ึน 6.25 ระดับดี ร้อยละ 18.75 ลดลง 
16.54 ระดับพอใช้ ร้อยละ 43.75 ลดลง 20.95 และระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 31.25 ลดลง 31.25 
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รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน   

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ดีมาก 0.00 0.00 

ดี 47.05 18.75 

พอใช ้ 47.05 56.25 

ปรับปรุง 5.88 25.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบภาพรวมการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 
ดังนี้ ความสามารถท้ัง 3 ด้าน ระดับ ดีมาก ร้อยละ 0.00 คงท่ี ระดับดี ร้อยละ 18.75 ลดลง 28.30 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 56.25 เพิ่มขึ้น 9.20 และระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 25.00 เพิ่มขึ้น 19.12 
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๑.๘ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)       

     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 

2561 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สูงกว่าระดับ สพฐ. และ
สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละ 64.67 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 43.00 สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ต่ ากว่าระดับ สพฐ. ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.38 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.25 รวมค่าเฉล่ียท้ัง 4 สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน 
ร้อยละ 43.33 สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับ สพฐ. และต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวนนักเรียน
ท่ีมีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สาระการเรียนรู้ละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 31.25 สรุปแล้วอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2561 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้ ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ สาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 28.50 สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าคะแนนต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่ ากว่า
ระดับ สพฐ. ต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.00 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 22.00 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.00 รวมค่าเฉล่ียท้ัง 4 
สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่ ากว่าระดับ สพฐ. ต่ ากว่าระดับประเทศ จ านวน
นักเรียนท่ีมีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิชาละ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และ
คะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น  ร้อยละ 8.33 สรุปแล้วอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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  ๒)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
22.73 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.94 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
2.43 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.41 สรุปในภาพรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.63 
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จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบผลการทดสองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลดลง ร้อยละ 8.09 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.59 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.18 สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.64 สรุปในภาพรวม ลดลง ร้อยละ 0.92  
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๑.๙. ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัปฐมวัย  ปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของเดก็   

     ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๔.๗๑ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๔.๘๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๔.๕๖ ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๑ ๔.๗๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

๔ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ๔ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๓ ดีเลิศ 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๒ ๔.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๔ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๔ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๓ ๔.๒๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมนิในของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั   ๔.๓๔ ยอดเยี่ยม 
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   ๑.๑๐ ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

           ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

            ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 4.87 ยอดเยี่ยม 
            ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔.๔๓ ยอดเยี่ยม 

            ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 

            ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๘8 ยอดเยี่ยม 

            ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓.04 ดีเลิศ 

            ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๔.๘๖ ยอดเยี่ยม 

รวม  ๑.๑ ๔.๔6 ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

            ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ๔.97 ยอดเยี่ยม 

            ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๔.๘๑ ยอดเยี่ยม 

            ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔.๘๓ ยอดเยี่ยม 

            ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔.๘๑ ยอดเยี่ยม 

รวม ๑.๒ ๔.85 ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๑ ( ๑.๑ + ๑.๒) ๔.66 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔.๓๓ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔.๓๓ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๒ ๔.๗๘ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๔.๓๓ ยอดเยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ยอดเยี่ยม 

รวมมาตรฐานที่ ๓ ๔.๖๐ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมนิในของสถานศึกษา  

ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
๔.๖8  ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา   ระดบัการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ๔.๗๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๔.๒๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมนิในของสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวัย ๔.๓๔ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็  

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑.๑ กระบวนการพัฒนา  

 ครูจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้าน ได้แก่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย โครงการสุนทรียภาพ กิจกรรมวาดเส้นเล่นสี ปั้นเสริมเติมแต่ง หนูเล่าได้ และอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน 
โครงงานคุณธรรม โครงงานทักษะอาชีพพื้นฐาน  โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี  แล้วน าผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนมาประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ถ้าต่ ากว่าเกณฑ์ ครูด าเนินการจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือ เช่น ส่งเสริม ฝึกทักษะ จัดหาแบบฝึก  ฝึกให้มีสุขนิสัยท่ีดี แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของ
เด็กและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน จนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 ผลการด าเนินงาน 
เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาจากการจัดประสบการณ์และ กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น  วันเด็ก  งานปัจฉิม
นิเทศ  จนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ และในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ได้ส่งเด็กเข้า
ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง จากกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน  รางวัลระดับเหรียญทองจากกิจกรรมการฉีกตัด ปะและกิจกรรม
ต่างๆในระดับสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมิน สูงกว่าการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 

1.3 จุดเด่น 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย กล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสานสัมพันธ์กันได้ดีเหมาะสมตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ความปลอดภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในก ารอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส สามารถ
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมตามวัย สามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มีสติปัญญากล้าคิดการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆมีความกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย เรียนรู้ตามกิจกรรม
ประจ าวันได้อย่างดี 

1.4 จุดควรพัฒนา 
 ๑. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม ให้เป็นนิสัย และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  

๒. การใช้วาจาให้สุภาพเหมาะสมกับวัย 
๓. การเข้าแถวให้เป็นระเบียบในการรับประทานอาหาร และในการเข้าแถวซื้อของ 
๔. การฝึกให้มสัีมมาคารวะ การไหว้และท าความเคารพผู้ใหญ่ 
 

1.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
        ๑. โครงการการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  

๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒.๑ กระบวนการพัฒนา  

  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความสุขใน
การเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับ ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนัก
รับรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา และมีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่นการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่ อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการ ของเด็ก จัดให้
มีเครื่องเล่นสนาม ท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ า
ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้น การเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จัดครูท่ีเหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูท่ีผ่านการอบรมทางด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามการก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 
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2.3 จุดเด่น 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

2.4 จุดควรพัฒนา 
 - จัดส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 

2.5  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
           ๑. โครงการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย 
  ๒. โครงการจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อจ านวนเด็ก  

มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคญั 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
3.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการ ในทุก ๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามจินตนาการ เพื่อให้
กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ตาม
วัย รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ด้านสังคมเด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญามีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆได้ มีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ สามารถส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่าน การเล่น โดยลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง และ การเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

3.2 ผลการด าเนินงาน 
 จากการท่ีโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัยส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ซึ่งผลการประนสูงกว่าการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 

3.3 จุดเด่น 
 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสานสัมพันธ์กันได้ดีเหมาะสมตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อ
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สภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ความปลอดภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์  ร่าเริง แจ่มใส สามารถ
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมตามวัย สามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปัญญากล้าคิดการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆมีความกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย สร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันได้อย่างดี 

3.4 จุดควรพัฒนา 
       การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องมารยาททางสังคม เช่น การเข้าแถวรอคิวเพื่อเป็นการฝึกระเบียบและ
วินัยให้แก่นักเรียน 

3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
       ๑. โครงการการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  
         ๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  
 

สรุปผลการประเมนิในภาพรวมระดบัการศกึษาปฐมวัย 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยู่ในระดบั  ยอดเยีย่ม 
  

- ด้านคุณภาพของเด็ก มีการพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา  

- ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงเหมาะสมตาม
วัยและบริบทของสังคมท้องถิ่น   

- การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ทุกด้าน
อย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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     ผลการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ๔.๕๗ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔.๗๘ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔.๖๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔.๖๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน  

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.1  กระบวนการพัฒนา  (ระบุกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม
และเป็นรูปธรรม ) 

  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ไขปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท่ีส าคัญมุ่งเน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยเน้นให้ทุกคนอ่าน
ออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1   
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักเรียนใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน ท่ี 1 

     ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน เป็นโครงการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science หรรษา) เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ี เกิดเจตคติท่ีดี และมีความรู้จากการร่วมคิดร่วม
ท า คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ 
       1.2 กิจกรรมปรุงรสโครงงาน เพื่อผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท่ีเป็นระบบ  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือและเป็นกลุ่ม ด้วยการท าโครงงาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
       1.3 กิจกรรมสุนทรภู่รอบรู้ศาสตร์ไทย เพื่อผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของ
สุนทรภู่  พร้อมท้ังได้ระลึกถึงสุนทรภู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค์ 
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       1.4 กิจกรรม IT  หรรษาท้า Brain  เพื่อผู้เรียนมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ใช้เทคโนโลยได้เหมาะสมกับวัย และได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างต่อเนื่อง 
          1.5 กิจกรรม Camp for Scout (ค่ายลูกเสือ) เพื่อผู้เรียนได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิชา
ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย มีเจตคติ 
มีค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุขกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
       1.6 กิจกรรมส่งเสริมความรักสถาบัน เพื่อผู้เรียนและผู้ปกครองปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความ
รักสถาบันด้วยความต้ังใจจริง มีความรักและกตัญญูต่อสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ชุมชน 
ถิ่นที่อยู่อาศัยและความภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยท่ีต้องธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
      2. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน และมีผลการประเมินระดับชาติ (O-
NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
       2.1 กิจกรรมปลูกฝังองค์ความรู้คู่เจตคติท่ีดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้าน
ทักษะวิชาการ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกิด
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         2.2 กิจกรรมคณิตคิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณมากขึ้น 
มีความสนุกสนาน มีเจตคติท่ีดีกับการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       2.3 กิจกรรม Upgrading Languages to Asean (ภาษาอังกฤษ ULA) เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ถูกต้อง และ มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกมากขึ้น 
       2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
      3. โครงการอ่านเขียนเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ผู้เรียนท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่านการเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาทุกกลุ่มสาระ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
      3.1 พี่ช่วยน้องอ่านเขียน จัดในช่ัวโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทุกวันอังคาร โดยแบ่ง
เด็กออกเป็นกลุ่มท่ีคละช้ันต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 เพื่อให้พี่ช่วยสอนน้องอ่าน โดยมีครูคอยแนะน าให้
ค าปรึกษาและเตรียมเนื้อหาส าหรับอ่าน 

       3.2 การสอนซ่อมเสริม สอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีอ่อนในช่วงหลังเลิกเรียนและเวลาว่าง 
       3.3 ใช้บัญชีค าพื้นฐาน จัดท าบัญชีค าพื้นฐานภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง และฝึกเขียนค าพื้นฐานท่ีควรรู้ในแต่ละระดับช้ัน 
      4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความรู้ ทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ 
โดยได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบูรณาการในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดในช่ัวโมงการมีงานท าในวันจันทร์ช่ัวโมงสุดท้าย นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับ
อาชีพแบ่งตามระดับช้ัน ดังนี้ 
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  - กิจกรรมเพาะถั่วงอกบอกรายได้ ส าหรับระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมต้มไข่เค็ม ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมขนมไทยแฟนซี ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  - กิจกรรมวุ้นผลไม้  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์จากเมล็ดยางพารา ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  - กิจกรรมกล้วยฉาบครื้นเครง  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  - กิจกรรมนักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  - กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจสู่อาชีพจากไม้มะขาม  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมเหรียญโปรยทานสร้างรายได้  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  - กิจกรรมถั่วฝักยาวสู่อาชีพ  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

      5. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน สถานศึกษาปลอดขยะ โรงเรียนสุจริต  
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ผู้บริหาร และครู ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้บรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการต่างๆตามนโยบาย การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
     ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      1. โครงการสุขภาพดีชีวิมีสุข เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกสุขอนามัยท่ีดี มีพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจท่ีดี ส่งเสริมการเรียนรู้ สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนภายใต้โครงการ
“สุขภาพดีชีวีมีสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของตนเองและวิธีป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  
          1.2 กิจกรรมกีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมีสติปัญญาและไหวพริบในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดการรักการเล่นกีฬา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ คณะครู 
ผู้ปกครองและชุมชน รู้ถึงกฎ กติกามารยาทในการเล่นกีฬา และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้  รู้ชนะ และรู้
อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลส่ิงอบายมุขต่าง ๆ ชุมชนและสถานศึกษามีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันเพิ่มขึ้น 
          1.3 กิจกรรมอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ
และมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย
และสติปัญญาพร้อมท่ีจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 
          1.4 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
จิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับกฎจราจรและมีน้ าใจในการใช้รถใช้ถนน  
   2. โครงการล้อมรั้วด้วยความรัก เพื่อให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดได้รับการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนภายใต้โครงการ “ล้อมรั้วด้วยรัก” ในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว หรือ  Stop  Teen  Mom  
เรื่องของส่ิงเสพติด หรือ Just  Say  No เด็กไทยหัวใจสีขาว และเรื่องของเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยเต็มร้อย  
โดยมีกระบวนการ  วิธีการ และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม  และได้รับการดูแลส่งเสริมและพัฒนาตนองได้อย่างมีศักยภาพ  เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย  อารมณ์ และสังคมสติปัญญา โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
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      2.1  กิจกรรม Stop teen mom (รักนวลสงวนตัว) เพื่อให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 มีความรู้ความเข้าใจและวิธีป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึง
ผู้เรียนรู้จักเข้าใจและป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรลดลงร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน 
       2.2 กิจกรรม Just Say No เพื่อให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในโทษและวิธีป้องกันส่ิงเสพติดในชีวิตประจ าวัน มีทักษะในการเลือก
และการปฏิเสธ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
       2.3 กิจกรรมเด็กไทยประชาธิปไตยเต็มร้อย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และหน้าท่ีของตนเอง 
 3. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ลูก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพมีความ
รักและผูกพันมีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันการศึกษามีความพร้อมในการศึกษาการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น โดยมี
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
        3.1 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ครูประจ าช้ันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและควบคุม
ตนเองได้ และผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียนครูและผู้ปกครอง 
        3.2 กิจกรรม Success of life เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนท่ีก าลังจะจบการศึกษามีก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ตระหนักถึงการมีจิตใจท่ีดีงาม การคิดเชิงบวก และความคิด
สร้างสรรค์ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางใจพัฒนาทักษะทางด้านสังคมเกิดความรัก ความผูกพันกับ
สถานศึกษาผู้เรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความรู้ ทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยได้รับ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และจัดในช่ัวโมงการมีงานท าในวันจันทร์ช่ัวโมงสุดท้าย นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพแบ่ง
ตามระดับช้ันเพื่อให้เหมาะกับช่วงวัย 
 5. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน สถานศึกษาปลอดขยะ โรงเรียนสุจริต  
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ผู้บริหาร และครู ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้บรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. โครงการเครือข่ายเข้มแข็งแรงขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ชุมชน  ผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ ได้รับข้อมูลข่างสารอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาได้รับความศรัทธาจากชุมชน  
ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
        6.1 กิจกรรมถนนคนเดินสู่ประตูอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมการแต่งกายของ
ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน สกุลเงินต่างๆของประเทศในประชาคมอาเซียน และมีทักษะการคิด
ค านวณเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตรา   
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         6 .2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนได้ร่วมท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตระหนักและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก น าหลักธรรมมา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน พร้อมด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มีค่านิยม และพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงามในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         6.3 กิจกรรมกลองยาวสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช้ันมีความรู้ความเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนและมี
ทักษะในการเล่นกลองยาว และร ากลองยาวได้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียน และผู้ปกครองเกิดความตระหนัก สามารถส่งเสริม อนุรักษ์ มีจิตใจรัก
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การเล่นกลองยาว 
      6.๔ กิจกรรมวันของหนูสู่ความสุขสันต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนรู้จักหน้าท่ี
เป็น คนดี มีคุณธรรม ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการให้มีความ
พร้อมตามวัยที่เหมาะสม ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 
         6.๕ กิจกรรมวันส าคัญสืบสานประเพณีไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ และได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและร่วมรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เกิดความตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในวันนั้น ด้วย
ความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม 
 

     1.2 ผลการด าเนินงาน (ระบุผลจากการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมไปถึงรางวัลท่ีได้รับจากการ
ด าเนินการหรือเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ) 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการสอนของครูจาก
การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในด้านวิชาการ นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ทักษะกระบวนการคิด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ังสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี
สมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการ
ท างาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท าให้ประกอบ
อาชีพสุจริตได้  ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเซิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน เป็นโครงการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science หรรษา) เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ควบคู่กับความสนุกสนาน กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ี เกิดเจตคติท่ีดี และมีความรู้จากการร่วมคิดร่วมท า คิด
อย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ 
      1.2 กิจกรรมปรุงรสโครงงาน เพื่อผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท่ี
เป็นระบบ  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือและเป็นกลุ่ม ด้วยการท าโครงงาน ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
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      1.3 กิจกรรมสุนทรภู่รอบรู้ศาสตร์ไทย เพื่อผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 
พร้อมท้ังได้ระลึกถึงสุนทรภู่ ตระหนกัและเห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
      1.4 กิจกรรม IT  หรรษาท้า Brain  เพื่อผู้เรียนมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ใช้เทคโนโลยได้เหมาะสมกับวัย และได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างต่อเนื่อง 
         1.5 กิจกรรม Camp for Scout (ค่ายลูกเสือ) เพื่อผู้เรียนได้น าความรู้จากการเรียนรู้ในวิชา
ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย มีเจตคติ 
มีค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุขกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      1.6 กิจกรรมส่งเสริมความรักสถาบัน เพื่อผู้เรียนและผู้ปกครองปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความรัก
สถาบันด้วยความต้ังใจจริง มีความรักและกตัญญูต่อสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ชุมชน 
ถิ่นที่อยู่อาศัยและความภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยท่ีต้องธ ารงไว้ซึง่สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น และมีผลการประเมินระดับชาติ  
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 กิจกรรมปลูกฝังองค์ความรู้คู่เจตคติท่ีดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะ
วิชาการ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกิดเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      2.2 กิจกรรมคณิตคิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณมากขึ้น มี
ความสนุกสนาน มีเจตคติท่ีดีกับการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    2.3 กิจกรรม Upgrading Languages to Asean (ภาษาอังกฤษ ULA) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ถูกต้อง และ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
มากขึ้น 
    2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

3. โครงการอ่านเขียนเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่านการเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาทุกกลุ่มสาระ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ 

     3.1 พี่ช่วยน้องอ่านเขียน จัดในช่ัวโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทุกวันอังคาร โดยแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่มท่ีคละช้ันต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 เพื่อให้พี่ช่วยสอนน้องอ่าน โดยมีครูคอยแนะน าให้ค าปรึกษา
และเตรียมเนื้อหาส าหรับอ่าน 

  3.2 การสอนซ่อมเสริม สอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีอ่อนในช่วงหลังเลิกเรียนและเวลาว่าง 
 3.3 ใช้บัญชีค าพื้นฐาน จัดท าบัญชีค าพื้นฐานภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง และฝึกเขียนค าพื้นฐานท่ีควรรู้ในแต่ละระดับช้ัน 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความรู้ ทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยได้รับ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้และจัดในช่ัวโมงการมีงานท าในวันจันทร์ช่ัวโมงสุดท้าย นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพแบ่ง
ตามระดับช้ัน   
      5. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน สถานศึกษาปลอดขยะ โรงเรียนสุจริต  และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ผู้บริหาร และครู ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆตามนโยบาย การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินสูงกว่าการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 

1.3 จุดเด่น 
 จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้ 
๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้นทั้ง ๔ กลุ่มสาระ โดยเฉพาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๖๔.๖๗ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ท่ีมีค่าคะแนน
เฉล่ียร้อยละ ๔๓.00 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 
  ๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น  ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๓. นักเรียนอ่านหนงัสือออกและเขียนหนังสือเพื่อการส่ือสารได้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๔. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รางวัลเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม 
เรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

๕. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพตามช่วงวัยของแต่ละช้ันเรียน 
๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย 

1.4 จุดควรพัฒนา 
 ๑. ผู้เรียนในระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระ ลดลง 1  สาระ คือ ภาษาไทย 
  ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับช้ันเนื่องจากมีผลการเรียนในระดับโรงเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด  แต่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 

๓. ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1 มีคะแนนการอ่านในระดับดีแต่ยงัต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น โรงเรียนจึงควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

- ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลในรายมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระท่ีต้องพัฒนา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 - ใช้กระบวนการ PLC ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อหาแนวทาง เทคนิค วิธีการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  - ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทันเหตุการณ์อยู่เสมออีกท้ังใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้สืบค้นอย่างเหมาะสมกับวัย 
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  - โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     1.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมปรุงรสโครงงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 

๒. กิจกรรมปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและระดับชาติให้สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 

     2.1 กระบวนการพัฒนา (ระบุกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหา
จัดการและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย) 
  ผู้บริหารโรงเรียนมีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน ซึ่งวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
และผลการนิเทศติดตาม การตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผน  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความมีวิสัยทัศน์ และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ๑. โครงการท่ีสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.1.1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน เป็นโครงการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้
ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมี
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ได้แก่  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science หรรษา) กิจกรรมปรุงรสโครงงาน กิจกรรม
สุนทรภู่รอบรู้ศาสตร์ไทย กิจกรรมเวทีคนกล้า กิจกรรม IT  หรรษาท้า Brain กิจกรรม Camp for Scout (ค่าย
ลูกเสือ) และกิจกรรมส่งเสริมความรักสถาบัน 
           1.1.2 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น และมีผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมปลูกฝังองค์ความรู้คู่เจตคติท่ี
ดี กิจกรรมคณิตคิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรม 
Upgrading Languages to Asean (ภาษาอังกฤษ ULA)  
   1.1.3 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกสุขอนามัยท่ีดี 
มีพัฒนาการท้ังด้านร่างกายและจิตใจท่ีดี ส่งเสริมการเรียนรู้ มีกระบวนการติดตาม แก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการของผู้เรียนอยู่ เสมอ และมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้  กิจกรรมอาหารปลอดภัยด้วย อย.น้อย 
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กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร และกิจกรรมการฝึกสมาธิ การเคล่ือนไหวบริหารกายด้วยตาราง 9 
ช่อง 
  1.1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพ  เพื่อให้ ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ ทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาชีพ โดยได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดย
บูรณาการในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดในช่ัวโมงการมีงานท าในวันจันทร์ช่ั วโมงสุดท้าย นักเรียนเรียนรู้
กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพแบ่งตามระดับช้ัน ดังนี้ 
  - กิจกรรมเพาะถั่วงอกบอกรายได้ ส าหรับระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมต้มไข่เค็ม ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมขนมไทยแฟนซี ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  - กิจกรรมวุ้นผลไม้  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์จากเมล็ดยางพารา ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  - กิจกรรมกล้วยฉาบครื้นเครง  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  - กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจสู่อาชีพจากไม้มะขาม  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานสร้างรายได้  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  - กิจกรรมถ่ัวฝักยาวสู่อาชีพ  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1.1.5 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ลูก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีคุณภาพมีความรักและผูกพันมีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันการศึกษามีความพร้อมในการศึกษาการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  
ม.1 - ม.3 
  1.1.6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย“ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยปัญญา” จัดขึ้นเพื่อผู้เรียนทุก
ระดับช้ันปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักและปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด คือ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย รวยปัญญา อันเป็นพื้นฐานท่ีดีต่อสังคม 
และช่วยรักษา ส่งเสริม พัฒนา วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 
  1.1.7 โครงการประกันคุณภาพภายใน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามขั้นตอนจากการจัดท าคู่มือมาตรฐานการประเมิน ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเอกสารตามมาตรฐานการศึกษา  
เช่น  แผนปฏิบัติการ / รายงานคุณภาพการศึกษา/ สรุปกิจกรรมในรอบปี มีแนวทางปรับปรุงพัฒนางาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง โรงเรียน ชุมชน สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด และ
โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในทุกๆ 5 ปี  
  1.1.8 โครงการเครือข่ายเข้มแข็งแรงขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชน  ผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ  ได้รับข้อมูลข่างสารอย่างมีคุณภาพ  สถานศึกษาได้รับ
ความศรัทธาจากชุมชน  ผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับ
การรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  (สมศ.) มีกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมถนนคนเดินสู่ประตูอาเซียน กิจกรรมสารเสมา 18 สุดเขตแดนชล กิจกรรมประขุม
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กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมประขุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมกลองยาว
สัมพันธ์ 
  1.1.9 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นเพื่อระดมทรัพยากร
จากทุกภาคสวนของสังคมในการใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้
สถานศึกษามี ส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีอาคารสถานท่ีเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจน
นักเรียนดอยโอกาสทุกคนไดรับการชวยเหลือ จนสามารถเรียนรูไดอยางมีคุณภาพไดตาม มาตรฐานการศึกษา
ชาติ 
  1.1.10 โครงการบริหารงบประมาณตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
โครงการนี้โรงเรียนได้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  1.1.11 โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และมีผลการเรียนท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมทัศน
ศึกษา กิจกรรมสวนสมุนไพรไขความรู้ และกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
   1.1.12 โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้
จากการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานวิจัยในช้ันเรียนสามารถจัดการเรียนรู้
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ครูพัฒนาตนเองด้วยการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้  ตลอดจนการศึกษาดูงานของ
ครูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการและการศึกษาดูงานของครู 
สถานศึกษาได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นจากชุมชน  ผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ  จากกิจกรรมท่องไปในโลก
กว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 
  1.1.13 โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดขึ้นโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  ผู้บริหาร และครู 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่างๆตามนโยบาย  การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

     2.2 ผลการด าเนินงาน (ระบุผลจากการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ) 
   จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการ
พัฒนาดังนี ้
 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาติ 
 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 4. สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 5. ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดหา ระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้มีส่ือ อุปกรณ์
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเหมาะสม เอื้อต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 
 ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 

2.3 จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงานและมีการนิเทศติดตามงานอยู่เสมอ โรงเรียนมีเทคนิคการประชุม ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์      
พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ 
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  ทุกภาคส่วน 

 

2.4 จุดควรพัฒนา 
      1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการศึกษาให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

3. ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

4. จัดหา ระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งข้ึน เพื่อน ามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  สนามกีฬา ห้องเรียน  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แบบอย่างมากท่ีสุด รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมนอกสถานท่ีให้
มากขึ้น  

 

2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
๑. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

3.1  กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ัน จัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียน การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ี
ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ินเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน เป็นโครงการท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science หรรษา) กิจกรรมปรุงรสโครงงาน กิจกรรมสุนทรภู่รอบรู้
ศาสตร์ไทย กิจกรรมเวทีคนกล้า กิจกรรม IT หรรษาท้า Brain และกิจกรรม Camp for Scout (ค่ายลูกเสือ) 
 2. โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้จากการท าวิจัย
ในช้ันเรียนของครู ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานวิจัยในช้ันเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ ครูพัฒนาตนเองด้วยการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้  ตลอดจนการศึกษาดูงานของครูจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มีเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการและการศึกษาดูงานของครู สถานศึกษา
ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นจากชุมชน  ผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ได้แก่ จาก
กิจกรรมท่องไปในโลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมท่องไป
ในโลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 
 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความรู้ ทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยได้รับ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบูรณาการในทุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และจัดในช่ัวโมงการมีงานท าในวันจันทร์ช่ัวโมงสุดท้าย โดยจัดให้นักเรียนท าเป็นโครงงานและ
น าเสนอในงานนิทรรศการโครงงานอาชีพผนวกกับกิจกรรมถนนคนเดินสู่ประตูอาเซียนระดับโรงเรียน โดยแบ่ง
ตามระดับช้ัน ดังนี้ 
  - กิจกรรมเพาะถั่วงอกบอกรายได้ ส าหรับระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมต้มไข่เค็ม ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมขนมไทยแฟนซี ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
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  - กิจกรรมวุ้นผลไม้  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์จากเมล็ดยางพารา ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  - กิจกรรมกล้วยฉาบครื้นเครง  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  - กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจสู่อาชีพจากไม้มะขาม  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  - กิจกรรมพับเหรียญโปรยทานสร้างรายได้  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  - กิจกรรมถ่ัวฝักยาวสู่อาชีพ  ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 4. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ผู้บริหาร และครู ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ได้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่างๆตามนโยบาย การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 5. กิจกรรมนิเทศในช้ันเรียน โรงเรียนได้จัดระบบนิเทศก ากับการปฏิบัติงานสอนโดยมีปฏิทินการ
นิเทศ จัดระบบบันทึกการนิเทศ และมีการประเมินผลเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และน า
ข้อมูล ท่ีได้จากการนิเทศสะท้อนกลับให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6. การด าเนินการวัดผลประเมินผลโดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม หลากหลายและสอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู ้และผู้เรียนรายบุคคล  
 7. กิจกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การผลิตส่ือและพัฒนาส่ือทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน โดยให้ครูทุกคนพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
ได้ตามประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน าส่ือมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้จัดให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท าให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   8. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนได้มีการบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (free Wi-Fi) ส าหรับบริการ
การสืบค้นข้อมูลตามอาคารเรียน 
 9. กิจกรรมการจัดสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ครูจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้  
ป้ายนิเทศให้น่าสนใจ เน้นความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

3.2 ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้เรียนเกิดทักษะและองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้การประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินสูงกว่าการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีโรงเรียนประกาศใช้ 
 

3.3 จุดเด่น 
      1. ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง โดยได้เข้าร่วมอบรม  สัมมนาต่าง ๆ และน าความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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      2. ครูจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์นักเรียนมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
      4. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
      5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
      6. ครูศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาโดยการวิจัยในช้ันเรียน   
 

3.4 จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและ

แลกเปล่ียน เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
4. ควรส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
 

     3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพ 
๒. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมนิในภาพรวมระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยู่ในระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เยี่ยม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 64.67 และวิชาวิทยาศาสตร์ทีมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
๔๓.๐๐ ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี 
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน
ตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขึ้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
        เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย กล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสานสัมพันธ์กันได้ดี
เหมาะสมตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ความปลอดภัย และส่ิง
เสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในก ารอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์  ร่าเริง แจ่มใส 
สามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
เหมาะสมตามวัย สามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีสติปัญญากล้าคิดการตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆมีความกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย 
เรียนรู้ตามกิจกรรมประจ าวันได้อย่างดี 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ             
     - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
     - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ มีระบบ
บริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
     - การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้ อ งน้ า  ห้ อ ง ส้ วม  ให้ เป็ น นิ สั ย  และการเลื อก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  

- การใช้วาจาใหสุ้ภาพเหมาะสมกับวัย 
- การเข้าแถวให้เป็นระเบียบในการรับประทาน

อาหาร และในการเข้าแถวซื้อของ 
- การฝึกให้มีสัมมาคารวะการไหว้และท าความ

เคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - จัดส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
        -  เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสาน
สัมพันธ์กันได้ดีเหมาะสมตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัย และ ส่ิงเสพ ติด มี คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึ งประสงค์ มี จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์  ร่าเริง แจ่มใส สามารถแสดงอารมณ์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมตามวัย สามารถ
ร่วมกิ จกรรมอยู่ ใน สั งคมได้อย่ างมี ความ สุข  มี
สติปัญญากล้าคิดการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆมีความ
กล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย สร้างโอกาสการ
เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันได้อย่างดี 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     - การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องมารยาททางสังคม 
เช่น การเข้าแถวรอคิวเพื่อเป็นการฝึกระเบียบและ
วินัยให้แก่นักเรียน 
 
 

 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
๓. โครงการจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อจ านวนเด็ก  
๔. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
๖. ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการสอบ
ระ ดั บ ช า ติ  O-NET สู ง ขึ้ น ท้ั ง  ๔  ก ลุ่ ม ส าร ะ 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีมีค่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๖๔.๖๗ และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๔๓.00 ซึ่ง
สูงกว่าระดับประเทศ 
    - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น  ๓  ก ลุ่มสาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
     -นักเรียนอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือเพื่อ
การส่ือสารได้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     -นัก เรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ในระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ของระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รางวัลเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง และรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม เรียงความ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี  ท่ี
สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของ
ทุกระดับช้ันลดลง 
     - ทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ยังต้องได้รับการพัฒนาให้
ต่อเนื่อง 
     - พัฒนาผลการสอบระดับชาติ O-NET ในกลุ่ม
สาระท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท้ังช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
     - พัฒนาผลการสอบระดับชาติ NT ในทุกด้านท่ี
ต่ ากว่าเกณฑ์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
        - ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด า เนิน งาน  และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้งาน เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     - ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ 
บริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

- ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง 
โดยได้เข้าร่วมอบรม  สัมมนาต่าง ๆ และน าความรู้ท่ี
ได้มาพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- ครูจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์นักเรียนมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     - ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
      - ครูศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการ
วิจัยทางการศึกษาโดยการวิจัยในช้ันเรียน   

          - จัดหา ระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  สนามกีฬา ห้องเรียน  ห้องสมุด  
แห ล่ง เรี ยน รู้ จ าก ส่ื อ เทค โน โลยี ท่ี ทั น สมั ย  และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แบบอย่างมากท่ีสุด 
รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรม
นอกสถานท่ีให้มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
     - ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับช้ัน  
ป .1  – ม .3  ให้ สามารถน า เสนอ  อภิ ป รายและ
แลกเปล่ียน เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี ทักษะใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
     - ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
     - ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่ อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
     - ควร ส่ ง เส ริ ม โค รงก าร /กิ จก รรม ท่ี มุ่ ง เน้ น
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมปรุงรสโครงงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
๒. กิจกรรมปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและระดับชาติให้สูงขึ้น 
๔. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
๕. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพ 
๗. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 

1. ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าส่ังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ค าส่ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5. รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

(เฉพาะรายช่ือกิจกรรม  /โครงการ  รูปภาพกิจกรรม น าไปไว้ที่รายงานผลการด าเนินงาน) 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก    

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  
    1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
    1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
    1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    
    1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
    2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน    
    2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์  
    2.4  จัดสภาพแวดล้อม และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ     

  2.5  ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
   2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
   3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     
   3.2  สร้างโอกาสให้เด็กทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
   3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน                  
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน               
         1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
             มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ     
          2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

    3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
    5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  
    6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     
    2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    2.4  พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
             2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      
         2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  
   3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
            3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
           3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
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แนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาประกาศใช้ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน/ร้อยละ ผลการประเมิน/ค่าคะแนนระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

90.00 – 100 4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
75.00 – 89.99 2.99 – 3.99 ดีเลิศ 
60.00 – 74.99 2.00 – 2.99 ดี 
50.00 – 59.99 1.00 – 1.99 ปานกลาง 
     0  – 49.99    0 – 0.99 ก าลังพัฒนา 
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ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

............................................. 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดจึง
ได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู ้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
 

   (นายประทีป  อว่มขัน)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด  

วันท่ี 30 เมษายน ๒๕๖๒ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐาน 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ๑. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. โครงการสุนทรียภาพทางอารมณ์ ได้แก่  
     - กิจกรรมวาดเส้น เล่นสี 
     - กิจกรรมปั้นเสริมเติมแต่ง 
     - กิจกรรมหนูเล่าได้ 
     - อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน 
3. โครงงานคุณธรรม 
4. โครงงานทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน 
5. โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

1. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
2. โครงการเครือข่ายเข้มแข็งแรงขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน 
3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการบริหารงบประมาณตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
6. โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา   
7. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็
ส าคัญ 

1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน 
2. โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
4. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ   
5. กิจกรรมนิเทศในช้ันเรียน 
6. กิจกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
7. กิจกรรมการจัดสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน 
8. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
3. โครงการอ่านเขียนเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ ์
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
5. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 
6. โครงการสุขภาพดีชีวิมีสุข 
7. โครงการล้อมรั้วด้วยความรัก 
8. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ลูก 
9. โครงการเครือข่ายเข้มแข็งแรงขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

1. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
2. โครงการเครือข่ายเข้มแข็งแรงขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน 
3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการบริหารงบประมาณตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
6. โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา   
7. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐาน 
2. โครงการคุณธรรมครูกอบกู้ปัญญา 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
4. โครงการตามนโยบายสู่การปฏิบัติ   
5. กิจกรรมนิเทศในช้ันเรียน 
6. กิจกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
7. กิจกรรมการจัดสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน 
8. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี 
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คณะผู้จดัท า 
 
1. นางปรีชญา          สังขพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์   หิงห้อยทอง  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายปัญญา          ธรรมดี  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวเสาวนีย์    บัวแก้ว  ครูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ  
5. นายรังสรรค์         แก้วประเสริฐ ครูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวเฉลิมขวัญ   กาบทอง  ครู    กรรมการ 
7. นายเชวงศักดิ์        เปรมสูงเนิน ครู    กรรมการ 
8. นางสาวชลลดา      เงาะจันทรา ครู    กรรมการ 
9. นางสาวศิริพร     ตันจ้อย  ครู    กรรมการ 
10. นางสาวอภิญญา  ศรีนาม  ครู    กรรมการ 
11. นางสาวฉัตรชลิกา  หัสเขต  ครู    กรรมการ 
12. นายขจรศักดิ์   นะรานรัมย ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
13. นางสาวพัชญาดา   พลอยบุตร ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางสาวศุภวรรณ   ปวนสาย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวจุรีรัตน์   บุตรบุญชู  ครูวิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางเพ็ญจันทร์  นิ่มอนนัต์  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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