




คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3 สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 4 แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน เน้ือหาสาระของ
เอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา
ภาคผนวก ของท้ัง 3 มาตรฐาน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมิน
คุณภาพ และร่วมจัดทำรายงาน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ให้
สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศ และข้อเสนอแนะนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 
  ในรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงข้ึน ต่อไป  
 
        โรงเรียน อบจ.บ-านไม-เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 



สารบัญ 
 
                      หน้า 
 
คำนำ 
สารบัญ    
บทสรุปผู้บริหาร             ก 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา         1 
  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปฐมวัย        9 
  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     13 
  โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย       21 
  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      23 
  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       24 
  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา       26 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  32 
     โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)   37 
   ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์        38 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย      ๔๐ 

       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน    49 
ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ  ๕๘ 
ตอนท่ี 4 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา       ๖๒ 
 
ภาคผนวก  
  แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     
  แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 
  ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  

 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๑/๕๗  หมู่ท่ี ๖ ตำบล กะทู้  อำเภอ กะทู้จังหวัด 
ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๗๖๒-323-302 โทรสาร๐-๗๖๒-323-302  E-mail 
ppao_maireab@hotmail.com  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต เปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาล ๑  ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๒7  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเน้ือท่ี ๗  ไร่    
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๘๒๖-32๙-๙๙๘ จำนวนครู 31 คน 
จำแนกเป็น ข้าราชการ  1๖ คน  พนักงานจ้าง 1๕ คน  ลูกจ้างประจำ – คน 
 วิสัยทัศน์  ภาษาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา ( English  Program )  
 อัตลักษณ์   เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม 
  สภาพบริบทโรงเรียน  
 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) เป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา จัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติ ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนา
นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอน
โดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และ โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรสองภาษา (Mini English Program) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

รายงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ได้แก่ กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 
โครงการส่งเสริมบริการสานสุขภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนท้ัง 4 ด้าน  โครงการเด็กน้อยรักสุขภาพ 
การจัดกิจกรรมประจำวันหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค ์กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก ่กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการด้วยกระบวนการลูกเสือตัวน้อย พัฒนาด้านสังคม ได้แก่ 
โครงการคุณธรรมยามเช้า โครงการส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น และพัฒนาด้านสติปัญญา 
ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประหยัดและพอเพียงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร ์
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 



 
 

ข 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฎิบัติ
การประจำปีการศึกษา รายงานการเข้ารับการอบรมของบุคลากรทางการศึกษา แฟ้มพัฒนางานครู ข้อมูล
สารสนเทศ รายงานการนิเทศการสอน วิจัยในช้ันเรียน ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ รายงานการประชุมผู้ปกครอง  บันทึก
การใช้ห้องส่ือต่าง ๆ หลักฐานการปรับปรุงห้องเรียน ได้แก่ การตกแต่งห้องเรียน  Smart ทีวี  

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

๑. มีการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสายชั ้นเพื ่อการออกแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน 

๒. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
๓. จัดหาครูปฐมวัยให้เพียงพอกับห้องเรียน  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู ้และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกการสังเกต แบบ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบประเมินวัดผลพัฒนาการด้านสติปัญญา บัญชีเรียกชื่อและ
สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน วิจัยในชั้นเรียน มุมต่าง ๆ ในห้องเรียน บอร์ดแสดงผลงาน บันทึกการนิเทศ   
การสอน มุมประสบการณ ์รายงานการประชุมผู้ปกครองแจ้งผลพัฒนาการของเด็ก 

 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
2. เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสายช้ันอนุบาลให้มากข้ึน 

3. จัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท้ัง 4 ด้านให้ครอบคลุมเป็นรายบุคคล 

4. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย การให้นักเรียนทำโครงงาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสร้าง 
นวัตกรรม 

 ๕. ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดี 

หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจำปีการศึกษา 256๒ 

บันทึกการสอนประจำช้ันเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง รายงานผล
โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการนอกห้องเรียน กิจกรรมอบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความรู้วันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันคริสต์มาส โครงการพัฒนาทักษะการ  
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เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการเด็กน้อยรักสุขภาพ โครงการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ รายงานผลกิจกรรม
ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมศึกษาแปลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) กิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์  
 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล เอกสารระเบียนสะสม แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และแบบประเมินการรู้จักตนเอง SDQ บรรทุกการมาสาย รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม
และโครงการของโรงเรียน ได้แก่โครงการวันสำคัญทางศาสนา โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย โครงการธรรม
ประยุกต์ กิจกรรมมารยาทไทย โครงการส่งเสริมความรู้จากห้องสมุด กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมหน้า
เสาธง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด โครงการ
เด็กน้อยรักสุขภาพ กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน   

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียน

การสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิดท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 
๒. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น แก้ปัญหา ท่ีเหมาะกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 
๓. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสรุปความรู้จากเร่ืองต่าง ๆ ท้ังในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ในรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถนำเสนอวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยการส่ือสารในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเองออกมาในรูปแบบของผลงานหรือช้ินงาน เช่น การเขียนรายงาน การเขียน
เรียงความ ใบงาน (mind mapping) ได้ถูกต้องและมีความหลากหลาย 

๕. ส่งเสริมให้ครูวางแผนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารกับนักท่องเท่ียว 
๗. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายมากข้ึน 

 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี โดย
สร้างให้นักเรียนตระหนักและภูมิใจในท้องถ่ิน รักความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายของเช้ือชาติ ศาสนา และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจท่ี
แข็งแรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนท่ีทำความดีเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้แก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครูประจำเดือน รายงานการประชุมผู้ปกครอง
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรม ทำเนียบแหล่งเรียนรู ้บันทึกการใช่แหล่งเรียนรู ้บันทึกการใช้สื่อ 

 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์โครงงาน และ STEM ศึกษา 
๒. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต และใช้สื่อ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและส่งเข้าประกวดตามหน่วยงานต่าง ๆ 
๕. เพิ่มการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองในด้านระเบียบวินัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
๖. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้าน ICT 
๗. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 
หลักฐานสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู วิจัยช้ันเรียน รายงานการประชุมประจำเดือน รายงานการประชุมผู้ปกครอง บันทึกผลการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดำเนินการดังน้ี 

1. พัฒนานักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารคิดคำนวณให้มากขึ้น 
2. จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างถูกวิธีให้มากขึ้น 
4. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
๕. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนให ้ 
    ครบทุกด้าน 
๖. เพ่ิมศักยภาพครูไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนได้มากข้ึน 
๗. เพ่ิมศักยภาพครูชาวต่างชาติในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๘. พัฒนาครูชาวต่างชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้นักเรียนทำช้ินงานและภาระงาน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 ตามท่ีโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 บัดน้ีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
� กำลังพัฒนา  � ปานกลาง  � ดี  U ดีเลิศ    � ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดเีลิศ 

 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
� กำลังพัฒนา  � ปานกลาง   U ดี  � ดีเลิศ    � ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๑/๕๗  หมู่ที่ ๖ ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๗๖32-3302 โทรสาร๐-๗๖32-3302  
E-mail:ppao_maireab@hotmail.com  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จำนวน ๒7 ห้องเรียน โรงเรียนมีเน้ือท่ี ๗ ไร่    
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๘๒๖-32๙-๙๙๘ จำนวนครู 31 คน 
จำแนกเป็น ข้าราชการ  1๖ คน  พนักงานจ้าง 1๕ คน  ลูกจ้างประจำ – คน 
 จำนวนนักเรียน 671 คน  จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  117  คน  ระดับประถมศึกษา 554 คน  
 วิสัยทัศน์  ภาษาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา ( English  Programme )  
 อัตลักษณ์   เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม 
 

   สภาพบริบทโรงเรียน  
  (จุดเด่น ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ / โครงการพิเศษท่ีโรงเรียนเข้าร่วมและดำเนินการได้ดี) 
 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) เป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา จัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ 
โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programme) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ โครงการ
พัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (Mini English Programme) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของ
ภาษา เป็นจำนวน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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๒. ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา 

  ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา   นางสาวรมย์ชลี  แก้วกลับ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 08๒-6๓๒-๙๙๙๘  E-mail : Romchalee2012@gmail.com   ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแต่ วันท่ี ๑ 
มีนาคม 256๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๑ เดือน   

  ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  -   คน 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 ๓.๑ ข้าราชการครู 

ที่ ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อาπยุ
ราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่เข้า
รับการพัฒนา (ปี
ปัจจุบัน) 

๑ นางสาวรมย์ชล ี แก้วกลับ 14-ม.ค-21 12 ปี ผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 6 48 
๒ นางพรทิพย ์        เดชะเสน ์ 25-ก.ย.-22 12 ปี ครูคศ.2 คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 17 16 
๓ นางสาวปาณิภา  สินสิริคุณากร 23-พ.ย.-23 12 ปี ครูคศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 17 16 
๔ นางสาวสุนันทา   กองสุวรรณ 29-ต.ค.-25 12 ปี ครูคศ.2 คบ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 17 16 
๕ นางสาวสุจัญญา  รอดสุด 19-เม.ย.-25 12 ปี ครูคศ.2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 16 
๖ นางสาวสาธกา        อธิศเมธากุล 2-ก.ย.-26 12 ปี ครูคศ.2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 24 
๗ นางสาวเสาวนีย ์  หูเขียว 10-ก.ค.-25 12 ปี ครูคศ.2 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 19 16 
๘ นางสาวชนัญชิดา    ธีระนันทกุล 26-ก.พ.-20 9 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 20 16 
9 นางสาวมนนิพา  ทองมณ ี 9-ก.ค.-24 7 ปี ครูคศ.1 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 18 16 

10 นางสาวศิโรรัตน์  ใหม่ละเอียด 16-ม.ค.-25 8 ปี  ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 18 24 
11 นายอัฐพร        แซ่อุ้ย 8-พ.ย.-18 6 ปี ครูคศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 16 24 
12 นางสาวรัตติยา   เกตุเนตร 4-ม.ค.-28 7 ปี ครูคศ.1 คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 16 
13 นางสาวซูไฮนะ      อาล ี 9-ต.ค.-26 5 ปี ครูคศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 24 
14 นายธีรวัฒน์       แซ่ตี่ 21-พ.ย.-30 5 ปี ครูคศ.1 คบ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 18 16 



 
 

3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่ ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา (ปีปัจจุบัน) 

15 นางสาวพัชร ี       น้ำแก้ว 1-ต.ค.-61 1 ปี  ครูคศ.1 วทบ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 19 32 
16 นางสาวกมลทิพย ์ เล็กจริง 25-ก.ย.-28 7 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 72 
17 นายพีรภัทร       คชพิมพ ์ 18-ก.ย.-37 7 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 72 

 

 ๓.๒ พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายกุาร
ปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางจิราภรณ์       อุศนุน 26-พ.ค.-31 7 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 16 
๒ นางสาวศรันยา สาระวาร ี 12-เม.ย.-31 8 ปี ผู้ช่วยคร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 20 16 
๓ นางสาวพรเพ็ญ อภินันทน์ถิระ 28-ม.ค.-27 6 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 18 16 
๔ นางสาวอาซูรา       มะ 20-ส.ค.-31 7 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 18 16 
๕ นางสาวนาซีเราะห์ อาแซ 7-ก.ค.-30 6 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 14 24 
๖ นางสาวสุกัญญา เงินคีร ี 16-ม.ค.-26 5 ปี ผู้ช่วยคร ู ศศ.บ. วัฒนธรรมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 24 
๗ นายวัลลภ       ภิวันแก้ว 5-ต.ค.-27 5 ปี ผู้ช่วยคร ู ศ.บ. ทัศนศิลป ์ ศิลปะ 21 24 
๘ นางสาวสุภาภร หงอสกุล 28-พ.ย.-34 4 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 16 
9 นางสาวจีรนันท์ ทองน้อย 7-ก.ย.-28 5 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 18 16 

10 นางสาวอรอนงค์ แก้วสวัสดิ์ 29-เม.ย.-35 2 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16 
11 นางสาวญาณกร     คงเสน 9-พ.ค.-36 2 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16 
12 นางสาวมณีวรรณ สุบิน 19-พ.ค.-36 2 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 16 
13 นางสาวนัทธิตา ฮำหมัด 3-ต.ค.-38 1 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 16 
14 นางสาวนิรนุช       พันชั่ง 6-ก.ย.-38 1 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 17 16 
15 นางสาวตามอุรา จงรักษ์ 19-ก.ย.-38 1 ปี ผู้ช่วยคร ู คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 16 

   



 
 

4 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ช่ือ - สกุล วัน/เดือน/ปี
เกิด 

ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนัชชา เก้ือกูล 8-พ.ย.-26 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน ป.บธ. การบัญชี งานการเงิน อบจ. 
๒ นางสาวนุชรี บุตรหมัน 8-มี.ค.-25 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ บธบ. บริหารธุรกิจ งานพัสดุ อบจ. 
๓ นางสาวณัฐกฤตา เดชะพันธ์ 11-พ.ค.-40 ผู้ช่วยธุรการ ปวช คอมพิวเตอร์ งานธุรการ อบจ. 
๔ นางสาวเสาวนีย์ บางทอง 27-มิ.ย.-22 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ บธบ. บริหารธุรกิจ งานพัสดุ อบจ. 
๕ นางสาวชญาดา สิงห์โท 26-ส.ค.-32 เจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน ปวช. บัญชี งานการเงิน อบจ. 
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5 

3.51

82.46

14.03

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ตํ#ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

3.๔  จำนวนบุคลากร 
 ๓.๔.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท / ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท /ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร 

ต่ำกว่าปริญญา

ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก รวม 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
      ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
      รองผู้อำนวยการ - - - - - 

รวม   1  1 
2. สายงานการสอน      
      ข้าราชการ/พนักงานครู - 12 4 - 16 
      พนักงานจ้าง (สอน) - 14 1 - 15 
      อ่ืนๆ (ครูชาวต่างชาติ) - 18 2 - 20 

รวม - 44 7 - 51 
3. สายงานสนับสนุนการ
สอน      

      พนักงานจ้างตามภารกิจ - 3 - - 3 
      พนักงานจ้างท่ัวไป ๒ - - - ๒ 
      ลูกจ้างประจำ - - - - - 
      อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๒ 3 - - ๕ 
รวมท้ังส้ิน ๒ 47 8 - 57 
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1.75

89.47

5

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา สายงานสอน สายสนับสนุนการสอน 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔.๒ จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
สัปดาห์ ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 11 2๑.๕7 18 
ภาษาไทย 7 1๓.๗๓ 20 
คณิตศาสตร์ 7 1๓.๗๓ 19 
วิทยาศาสตร์ 7 1๓.๗๓ 19 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 9.๘๐ 20 
พละศึกษา 3 5.๘๐ 14 
ศิลปะ 4 7.๘๔ 20 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ๑.๙๖ 20 
ภาษาต่างประเทศ 
(ครูชาวต่างชาติ) 

6 11.๗๖ 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๔ ๔๗.๐๖  
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 51 100.00  

 
หมายเหตุ รวมจำนวนครูไทยและครูชาวต่างชาติ  



 
 

7 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 

๔.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ท้ังส้ิน 670  คนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ( 5 ขวบ) 2 24 34 58 ๒๙ 

อ.๒ ( 6 ขวบ) 2 29 ๓๐ 5๙ 29 

รวม 4 53 63 11๗ ๒๙ 

ป.๑ 4 ๔8 56 104 ๒6 

ป.๒ 4 44 57 101 25 

ป.๓ 4 52 51 103 ๒5 

ป.๔ 4 40 50 90 ๒2 

ป.๕ 4 39 47 86 21 

ป.๖ 3 35 35 70 23 

รวม 23 258 296 554 ๒๔ 

รวมทั้งสิ้น 27 311 359 67๑  
 

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง.....-.......คน  รวม จำนวน.....-.......คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = …25.. : …1… Uเป็นไปตามเกณฑ์ ¦ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = …25.  : …1… Uเป็นไปตามเกณฑ์   ¦ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ……-…. : … -…  ¦เป็นไปตามเกณฑ์   ¦ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
  



 
 

8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประถม 1 

ประถม 2 

ประถม 3 

ประถม 4 

ประถม 5 

ประถม 6 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

๔.๒ จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560 -2562 

อนุบาล 2 อนุบาล 1 



 
 

9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

     ๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๕.๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย 

ระดับชั้น 
ที่

ประเมิน 

ระดับชั้น 
 

จำนวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

จำนวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

 
 
รวม 

 
 
ค่า 
เฉลี่ย 

 
 

S.D 

เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ 3 

(ดี) ขึ้นไป 
๑ ๒ ๓ 

จำนวน ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

อนุบาล 
๑ 

(4ปี) 

อ.๑/1 29 0 3 26    26 86.45 
อ.๑/2 29 0 4 25    25 85.16 
รวม 58 0 7 51    51 87.93 
ร้อยละ 100 0.00 12.07 87.93      

อนุบาล 
๒ 

(5ปี) 

อ.2/1 30 0 0 30    30 100.00 
อ.2/2 29 0 3 26    26 86.14 
รวม 59 0 3 56    56 94.92 
ร้อยละ 100 0.00 5.08 94.92      

รวมทุกระดับช้ัน 117 0 10 107    107  
ร้อยละรวม ๑๐๐ 0.00 8.55 91.45    91.45  

 

 

  

0.00

8.55

91.45

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย 

ปรับปรุง 1 พอใช้ 2 ดี 3 



 
 

10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

0.00

11.11

88.89

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ 

ปรับปรุง 1 พอใช้ 2 ดี 3 

 ๕.๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 

ระดับช้ัน 
ท่ี

ประเมิน 

ระดับช้ัน 
 

จำนวน 
เด็ก 
ท่ี

ประเมิน 

จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมิน

พัฒนาการ 

 
 
รวม 

 
 
ค่า 
เฉลี่ย 

 
 

S.D 

เด็กท่ีมีผลการ

ประเมินระดับ 3 
(ดี) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
จำนวน ร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
อนุบาล 

1 
(4ปี) 

อ.1/1 29 0 4 25    25 86.21 
อ.1/2 29 0 4 25    25 86.21 
รวม 58 0 8 50    50 86.21 
ร้อยละ 100 0.00 13.79 86.21      

อนุบาล 
2 

(5ปี) 

อ.2/1 30 0 1 29    29 96.66 
อ.2/2 29 0 4 25    25 86.21 
รวม 59 0 5 54    54 95.53 
ร้อยละ 100 0.00 8.47 95.53      

รวมทุกระดับช้ัน 117 0 13 104    104  
ร้อยละรวม ๑๐๐ 0.00 11.11 88.89    88.89  
 

  



 
 

11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

0.00

13.68

86.32

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 

ปรับปรุง 1 พอใช้ 2 ดี 3 

 ๕.๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม 

ระดับช้ัน 
ท่ี

ประเมิน 

ระดับช้ัน 
 

จำนวน 
เด็ก 
ท่ี

ประเมิน 

จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมิน

พัฒนาการ 

 
 
รวม 

 
 
ค่า 
เฉลี่ย 

 
 

S.D 

เด็กท่ีมีผลการ

ประเมินระดับ 3 
(ดี) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
จำนวน ร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
อนุบาล 

1 
(4ปี) 

อ.1/1 29 0 4 25    25 86.21 
อ.1/2 29 0 4 25    25 86.21 
รวม 58 0 8 50    50 86.21 
ร้อยละ 100 0.00 13.79 86.21      

อนุบาล 
2 

(5ปี) 

อ.2/1 30 0 4 26    26 86.67 
อ.2/2 29 0 4 25    25 86.21 
รวม 59 0 8 51    51 86.44 
ร้อยละ 100 0.00 13.56 86.44      

รวมทุกระดับช้ัน 117 0 16 101    101  
ร้อยละรวม ๑๐๐ 0.00 13.68 86.32    86.32  
 

  



 
 

12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

0.00

13.68

86.32

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ปรับปรุง 1 พอใช้ 2 ดี 3 

 ๕.๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา 

ระดับช้ัน 
ท่ี

ประเมิน 

ระดับช้ัน 
 

จำนวน 
เด็ก 
ท่ี

ประเมิน 

จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมิน

พัฒนาการ 

 
 
รวม 

 
 
ค่า 
เฉลี่ย 

 
 

S.D 

เด็กท่ีมีผลการ

ประเมินระดับ 3 
(ดี) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
จำนวน ร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
อนุบาล 

1 
(4ปี) 

อ.1/1 29 0 4 25    25 86.60 
อ.1/2 29 0 4 25    25 86.92 
รวม 58 0 8 50    50 86.21 
ร้อยละ 100 0.00 13.79 86.21      

อนุบาล 
2 

(5ปี) 

อ.2/1 30 0 4 26    26 86.92 
อ.2/2 29 0 4 25    25 86.91 
รวม 59 0 8 51    51 86.44 
ร้อยละ 100 0.00 13.56 86.44      

รวมทุกระดับช้ัน 117 0 16 101    101  
ร้อยละรวม ๑๐๐ 0.00 13.68 86.32    86.32  
  

  



 
 

13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๕.๒.๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 554 199 103 84 78 60 18 12 0 554 3.18 64.42 386 69.60 
คณิตศาสตร ์ 554 192 92 93 82 61 30 4 0 554 3.15 62.08 377 68.05 
วิทยาศาสตร ์ 554 225 89 98 73 55 9 5 0 554 3.28 73.92 412 74.37 
สังคมศึกษา 554 230 103 90 66 49 15 1 0 554 3.32 75.81 423 76.35 
ประวัติศาสตร ์ 554 156 119 137 78 58 6 0 0 554 3.20 63.68 412 74.37 
สุขศึกษาและ

พละศึกษา 554 378 104 53 15 4 0 0 0 554 3.76 130.05 535 96.57 

ศิลปะ 554 194 118 119 64 32 17 10 0 554 3.26 68.52 431 77.70 
การงานอาชีพ 554 261 141 90 38 17 7 0 0 554 3.51 92.21 492 88.81 
ภาษาต่างประเทศ 554 218 69 80 54 53 48 32 0 554 3.07 64.78 367 66.25 

รว
ม  

55
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.78
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43
.22

 

16
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42
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0  

3.0
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8  

0.0
0  
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4  
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.50
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76
.90
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.92

 

 

  

76.92

23.08

0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษา 

ผลการเรียนระดับดี(3)ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ(1) ถึงค่อนข้างดี(2.5) ไม่ผ่านการประเมิน(0) 



 
 

14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประ
วัติศ
าสต
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ภาษ
าอัง
กฤษ

 

สุขศ
ึกษา
ฯ 

ศิลป
ะ 

การ
งาน
อาช
ีพฯ 

แผนภูมิร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

5.2.2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภ
าษ
าไ
ท
ย 

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต
ร์ 

สัง
คม
ศึก
ษ
าฯ

 

ป
ระ
วัติ
ศา
สต
ร์ 

ภ
าษ
าอั
งก
ฤษ

 

สุข
ศึก
ษ
าฯ

 

ศิล
ป
ะ 

กา
รง
าน
อา
ชีพ
ฯ 

ป.1 83.65 90.38 75.00 88.46 94.23 62.50 100.00 88.46 95.19 
ป.2 69.31 55.45 76.24 67.33 68.32 74.26 95.05 73.27 78.22 
ป.3 72.82 78.64 66.99 65.05 81.55 62.14 95.15 63.11 68.93 
ป.4 58.89 55.56 61.11 76.67 70.00 82.22 95.56 73.33 98.89 
ป.5 64.29 54.76 75.00 78.57 69.05 54.76 97.62 79.76 100.00 
ป.6 52.86 80.00 92.86 80.00 57.14 61.43 98.57 95.71 100.00 
รวม 401.82 414.79 447.20 456.08 440.29 397.31 581.95 471.64 541.23 

ร้อยละ 66.97 69.13 74.53 76.01 73.38 62.89 96.99 90.21 62.89 
 

  



 
 

15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี7ยทั 9ง ๒ ด้าน 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัต้นสงักดั ระดบัประเทศ 

6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
  ๖.๑.๑ คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉล่ียท้ัง ๒ ด้าน 
ระดับโรงเรียน 44.51 50.61 47.56 
ระดับจังหวัด 43.85 48.07 45.96 
ระดับต้นสังกัด 40.58 44.15 42.36 
ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖.๑.๒ การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ค่าเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา ผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระหว่างปีการศึกษา 2561 2562 
ด้านภาษา 64.28 50.61 - 13.67 
ด้านคำนวณ 52.55 44.51 - 8.04 
ด้านเหตุผล 58.21 - - 
รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 58.34 47.56 - 10.78 

 

  

64.28

52.55
58.21 58.34

50.61

44.51

0

47.56

ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวม 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561- 2562

ปี 2561 ปี 2562 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉล่ียร้อยละลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562

 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

7. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
๗.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    ๗.๑.๑ คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 57.19 47.11 49.07 
คณิตศาสตร์ 44.64 30.29 32.9 
วิทยาศาสตร์ 42.43 33.95 35.55 
ภาษาอังกฤษ 75.29 31.81 34.42 
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65.45

51.79
48.62

75.46

57.19

44.64 42.43

75.29

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา2561 - 2562 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

      ๗.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    65.45  57.19 -8.26 
คณิตศาสตร์    51.79  44.64 -7.15 
วิทยาศาสตร์    48.62  42.43 -6.19 
ภาษาอังกฤษ    75.46  75.29 -0.17 
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  ๗.๑.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านต่างๆ 

ท่ี รายการ จำนวน

คน ร้อยละ 

1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ัง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 53๙ ๘๐.๓๓ 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 
สุรา บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ ๖๗๐ ๑๐๐ 

3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 
6 จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 
8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
9 จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน - - 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 59 100.00 
                                     ประถมศึกษา 70 100.00 

 

 

    ๘.  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี รายการ จำนวน 

๑. อาคารเรียน ๓       หลัง 

๒. อาคารประกอบ ๑       หลัง 

๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม -        หลัง 

๔. สระว่ายน้ำ -        สระ 

๕. สนามเด็กเล่น 1      สนาม 

๖. สนามกีฬา ๑      สนาม 

7. ฯลฯ  
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๙. ข้อมูลภาพชุมชนโดยรวม  

11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ อยู่ใกล้กับน้ำตกกะทู้ บริเวณโดยรอบเป็นแหล่ง
ชุมชน มีร้านค้า มีประชากรประมาณ 1,200 คน บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ น้ำตกกะทู้ วัดกะทู้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ..ประเพณีถือศีลกินผัก. 

11.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท  

11.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน   

โอกาส โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น น้ำตกกะทู้ ได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียนจากเครือข่าย ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียน
การสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

ข้อจำกัด   เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร English Program 
ทำให้มีข้อจำกัดเร่ืองจำนวนนักเรียน โดย ห้อง EP นักเรียนไม่เกิน 25 คน/ ห้องเรียน ห้องเรียน MEP นักเรียน
ไม่เกิน 30 / ห้องเรียน 

๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา    

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรถานศึกษา 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 2560 ) และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางดังน้ี  
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๑๐.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 256๐  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ช่วงอาย ุ อายุ 3 – 6 ป ี

สาระการเรียนรู ้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู ้
- เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
- เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและ
สถานท่ี 
- เร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
- เร่ืองราวเก่ียวกับส่ิงต่างๆ
รอบตัว 
 

- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 

- การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 

- การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 

- การรักษาความปลอดภัย 
- การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 

- พัฒนาด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- สุนทรียภาพ 

- การเล่น 

- คุณธรรม จริยธรรม 

- การแสดงออกทางอารมณ์ 

- การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่า
ตนมีความสามารถ 

- การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
- พัฒนาการด้านสังคม 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

- การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
           และความเป็นไทย 

- การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม 

- การเล่นและทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ 
- การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
- การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

- เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

- เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคล
และสถานท่ี 

- เร่ืองราวเก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 

- เร่ืองราวเก่ียวกับส่ิงต่างๆ
รอบตัว 
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สาระการเรียนรู ้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู ้
 - พัฒนาการด้านสติปัญญา 

- การใช้ภาษา 
- การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

- จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

- เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
 

-  
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๑๐.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 256๒) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หมายเหต ุ
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
EP MEP EP MEP EP MEP EP MEP EP MEP EP MEP 

ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 160 160 160 160 160 160  
คณิตศาสตร ์ 160 160 160 160 200 200 160 160 160 160 160 160  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 80 80 120 120 120 120 80 80  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร ์
   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม 
   เศรษฐศาสตร ์
   ภูมิศาสตร ์

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

120 
(40) 
 
 
(80) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80  
ศิลปะ 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80  
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 80  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 120 40 40 80 80 80 80 80 80  
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 80 80 80 160 160 120 120 120 120 120 120  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 160 160 120 120 120 120 120 120  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120  
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  
ลูกเสือ/เนตรนารี/บำเพ็ญประโยชน ์ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 160 160 160 160 80 80 120 120 120 120 120 120  
คณิตศาสตร์  40 40 40 40 - - 40 40 40 40 40 40  
วิทยาศาสตร์  40 40 40 40 80 80 40 40 40 40 80 80  
สุขศึกษาและพลศึกษา  40 40 40 40 - - - - - - - -  
ศิลปะ  40 40 40 40 - - - - - - - -  
คอมพิวเตอร ์ - - - - - - 40 40 40 40 - -  
                 รวมเวลาเรียน ทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200  
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

  ๑๑.1 ห้องสมุด   

ห้องสมุดมีพ้ืนท่ีขนาด ..-..... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน …-… เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ ให้บริการจำนวน.....-......ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้
ระบบ…………………………….. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน
...........เคร่ือง มีจำนวนนักเรียนท่ีใช้ ห้องสมุด (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย....... คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
...........ของนักเรียนท้ังหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย...........
คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)  

๑๑.2 ห้องปฏิบัติการ มีท้ังหมด ......6...... ห้อง จำแนกเป็น   
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง  
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง  
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน - ห้อง    
4)  ห้องอ่ืนๆ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องคณิตศาสตร์ ห้อง DLIT รวมจำนวน ๔ ห้อง 

๑๑.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จำนวน 62 เคร่ือง จำแนกเป็น    
1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 50 เคร่ือง    
2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน …-... เคร่ือง โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้

บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย...-....คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ...-...ของ
นักเรียนท้ังหมด    

3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 12 เคร่ือง 

๑๑.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 160 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 
3 ห้องดนตรี 920 
4 ห้องนาฏศิลป์ 920 

5 ห้องศิลปะ 920 

6 ห้องคณิตศาสตร์         80 
7 ห้องDLIT      50 
8 น้ำตก 62 
9 แปลงเกษตร 154 
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๑๑.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

1 ศาลเจ้ากะทู้ 1 
2 ไร่วานิช 1 
3 Old farm Phuket 1 
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1 
6 วัดอานุภาษกฤษฎาราม 4 
7 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค 1 
8 ชุมชนเทศบาลเมืองกะทู้ 8 
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 1 

10 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
11 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จังหวัดกระบ่ี 1 
12 วัดฉลอง 1 
13 แหลมพรหมเทพ 1 
14 ย่านเมืองเก่า 1 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 
16 ฐานทัพเรือ ทับละมุ จังหวัดพังงา 1 
17 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 1 

 

๑๑.6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
1 นางสาวป่ินผกา เป็ดทอง ไข้เลือดออก , ไวรัสโคโรน่า 1 
2 นายทฤษฎา  ชาญยนตร์ ภาษาถ่ินภูเก็ต , วัฒนธรรมภูเก็ต 1 
3 นางสาวนันทวัน  โกศัย มัคคุเทศก์น้อย 1 
4 ดร.นภาพร แก้วพันนา โครงงานภาษาอังกฤษ 1 
5 นายคฑาวุธ เสียงเสนาะ ศิลปะสร้างสรรค์ 1 
6 คุณศุกร์ปรานี  วงศ์เจริญ สอนน้องก้าวทันส่ือ 1 
7 คุณรอยฮาน พกุลกาฬ สอนน้องก้าวทันส่ือ 1 
8 ร้อยตำรวจเอกอิทธิกร  ศรีนุ่น จราจร 2 
9 นางสาวศิลา  สงอาจินต์ หลักสูตรสถานศึกษา 1 

10 คุณรัชนี  รอดถนน หลักสูตรสถานศึกษา 1 
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1๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๒.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
สถานศึกษา รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ดีเด่น ประเภท 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงสุด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) - - 
ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต นางสาวเสาวนีย์      หูเขียว        ครูดีศรี อบจ.  

นางจิราภรณ์         อุศนุน         ครูดีศรี อบจ.  
นายวัลลภ            ภิวัลแก้ว      ครูดีศรี อบจ.  
วันท่ี 16 มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต 

การแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 
“กิจกรรมพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ถนน

เด็กเดิน ประจำปี 
2562”  
 

การแข่งขันป้ันดินน้ำมัน (ลอยตัว) ระดับอนุบาล   
   รางวัลชมเชย 

- เด็กชายรุสซี  เจ๊ะเร๊ะ 
- เด็กหญิงวรธียา  ศรอินทร์ 
- เด็กหญิงชญาณิศา  เกตุแก้ว 

 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 
   รางวัลชมเชย 

- เด็กหญิงชลธิชา  วาหะรักษ์ 
 
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับอนุบาล 
   รางวัลชมเชย   

- เด็กหญิงณัฎรดา  พวงทอง   
- เด็กหญิงธนโชติ  สายบุญ  
- เด็กหญิงณัฐชลัยย์  พิศพรรณ 

 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.1-ป.3 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

- เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูผล 
 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

- เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธ์ิ 

เทศบาลเมืองกะทู้ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
 การแข่งขันเขียนเร่ืองจากภาพ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 

   รางวัลชมเชย   
- เด็กหญิง ณ ปิตา ลิมวชิรญาณ์ 

 
การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลชนะเลิศ 

- เด็กหญิงเป่ียมเพชร  นิลธนาชนะ 
 
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

- เด็กหญิงพริริสา  นุ่นทอง 
 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

- เด็กชายกมลภพ  ติรัตนะประคม 
 
การแข่งขันการสร้างคำศัพท์ใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลชนะเลิศ 

- เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล 
 
การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ระดับช้ัน ป.1-ป.3 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

- เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปิยะตันตระกูล 
 
การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลชนะเลิศ   

- เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชูสุวรรณ  
 
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลชนะเลิศ   

- เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่อุ้ย   
 
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

   รางวัลชนะเลิศ   
- เด็กหญิงตักทอง  สายสุวรรณ 

 

เทศบาลเมืองกะทู้ 

  



 
 

28 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
 การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
- เด็กหญิงสมนธร  สุจริตชีววงศ์ 

 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 
   รางวัลชมเชย   

- เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมทอง 
 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลชนะเลิศ 

- เด็กหญิงจูเลียต  บาร์เน็ตต์ 
 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ป.1-ป.3 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

- เด็กชายรวิศ  หม่ืนราม  
- เด็กชายพศิน  พ่วงทอง 

 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

- เด็กหญิงชยามร  อินทวงค์   
- เด็กชายยศพัทธ์  เห่เรือ 

เทศบาลเมืองกะทู้ 

นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิ

เข้าสอบคัดเลือก

นักเรียนเข้า

โครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 (รอบท่ี 2) 

 

วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
- เด็กชายกฤติธี  พลสมัคร   

วิชาคณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- เด็กชายกานต์  ตันติพิริยาภรณ์ 
- เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา  

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- เด็กชายกันต์ดนัย  ชูราช  

สสวท 
(สถาบันส่งเสริม
การสอน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
การสอบแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ ระดับ
ภาคใต้ คร้ังท่ี 3 (3rd 
SEC – Southern 
English Contest) 
 

   รางวัลเหรียญเงิน 
- เด็กชายศุภรัช  กิระชานนท์   

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กชายกฤษตฤณ  เก้ือก้ิม 

 

   รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 / เหรียญรางวัล 
- เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล 

 

   รางวัลเหรียญทอง 
- เด็กหญิงแอนเดรีย  วรรณิสสร  

 

   รางวัลเหรียญเงิน 
- เด็กหญิงแมร่ีแอน  วรรณิสสร 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา  

บริษัท แซค ศูนย์
สอบวิชาการจำกัด 

การสอบแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการภาคใต้ 
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 6 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา  

บริษัท แซค ศูนย์
สอบวิชาการจำกัด 

การสอบแข่งขันทาง

วิชาการ รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา 
 

   รางวัลเหรียญทอง 
- เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา 

 
   รางวัลเหรียญเงิน 

- เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข 
 
   รางวัลเหรียญเงิน 

- เด็กชายอภิธาร  เจ่ียสกุล 
 
   รางวัลเหรียญทองแดง 

- เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
การสอบแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2563 วิชา วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 
 

   รางวัลเหรียญเงิน 
- เด็กหญิงพิมชญา  หลิมรักษาสิน 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงชวิศา  ป้ันสวย 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธ์ิ 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงปร่ิมเพชร  นิลธนาชนะ 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทธิสัตยาภรณ์ 

 

   รางวัลเหรียญทองแดง 
- เด็กหญิงศศิประภา  คชถ่ิน 

 
   รางวัลเหรียญทองแดง 

- เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณประทีป 
 
   รางวัลเหรียญทองแดง 

- เด็กหญิงอันดาพร  สมบัติ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ รอบสอง 
ระดับประเทศ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 

   รางวัลชมเชย 
เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
การทดสอบโครงการ

เตรียมความพร้อม PKW  
Pre-test ประจำปี
การศึกษา 256๒ 
 

   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 คะแนนรวม ได้รับทุนการศึกษา 
1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

- เด็กหญิงปภาลิน  วายุพา  
 

   รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ 
- เด็กหญิงปภาลิน  วายุพา  

 

   รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 วิชาภาษาอังกฤษ 
- เด็กหญิงแอนเดรีย  วรรณิสสร 

 

   รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
- เด็กหญิงปภาลิน  วายุพา  
- เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล  

โรงเรียนภูเก็ต

วิทยาลัย 

 

 1๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่ 

 โครงการ/กิจกรรม ท่ีดำเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรม
คุณธรรมยามเช้า กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการด้วย
กระบวนการลูกเสือตัวน้อย โครงการค่ายลูกเสือและยุวกาชาด โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมคัดแยกขยะ โครงการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) โครงการรักษ์
ไทยรักษ์ถ่ิน โครงการเพ่ิมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตลาดน้อยอนุบาลส่งเสริม
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
� กำลังพัฒนา   � ปานกลาง    � ดี       U ดีเลิศ     � ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
 
๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
� กำลังพัฒนา   � ปานกลาง    U ดี       � ดีเลิศ     � ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 
จุดเด่น 

๑. ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่องได้แก่แบบประเมิน
พัฒนาการ แฟ้มสะสมงาน มีการบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สังเกตการ
สอน เยี่ยมชั้นเรียน การประชุมกลุ่มย่อย การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม พัฒนาผลพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 

 
จุดควรพัฒนา 

๑. ควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและลากหลาย  
๒. ครูควรทำวิจัยชั้นเรียนทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1. พัฒนานักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดคำนวณให้มากขึ้น 

2. จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างถูกวิธีให้มากขึ้น 

4. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
๕. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนให ้ 
    ครบทุกด้าน 

๖. เพ่ิมศักยภาพครูไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนได้มากข้ึน 
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๗. เพ่ิมศักยภาพครูชาวต่างชาติในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๘. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวัฒนธรรมไทย ให้ครูชาวต่างชาติ 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ และมีคุณธรรมท่ีพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้นสังกัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
และเครือข่ายผู ้ปกครองให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง ปัจจุบัน 
สถานศึกษามีศักยภาพที่จะมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพแต่ละด้านท่ี
แตกต่างกัน เช่น วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการงานอาชีพฯ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย ควบคู่กับการพัฒนา และให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐและนโยบาย
ของชาติ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบความสำเร็จตามแนวทางท่ีวางไว้ ควรดำเนินการ 
ในประเด็นดังต่อไปน้ี  

1. พัฒนาสถานศึกษา ห้องเรียน ให้มีสภาพบรรยากาศท่ีปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ทัศนศึกษาเรียนรู ้ภายนอกประเทศเพื ่อพัฒนาทักษะด้านการสื ่อสาร
ภาษาต่างประเทศในระดับสูงข้ึนไป  

3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศในระดับดี 
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1๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๑๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ำหนัก

คะแนน 
คะแนน

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 35.00 30.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.44 ดี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.44 ดีมาก 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......90.44.............คะแนน มีคุณภาพระดับ.....ดีมาก...........  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    ü รับรอง      ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เน่ืองจาก ...................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ..... เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลตามวัย ครู
ควรจัดมุมหนังสือให้มีความน่าสนใจ และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน  รวมถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมโครงงานง่ายๆประกอบกับครูกระตุ้นสร้างให้เด็กเกิดความสงสัย ใฝ่รู้ มีการต้ังคำถาม
ปลายเปิด.  
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๑๔.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ำหนัก

คะแนน 
คะแนน

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.63 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.93 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 5.00 3.80 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 5.00 4.43 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.63 ดี 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......89.63.............คะแนน มีคุณภาพระดับ.....ดี...........  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    ü รับรอง      ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เน่ืองจาก ...................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ..... .ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มภาษาไทย 
โดยสถานศึกษาควรวิเคราะห์หาสาเหตุการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับ

ต่ำกว่าระดับดี นำข้อมูลส่งการวางแผนหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนา 
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๑๕. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) นำผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ 
ด้านมาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐานสมวัยอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการ ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
1๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

1๖.๑ การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น …4… ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและ
งบประมาณ ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบวนการวางแผน (Plan) กำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฎิบัติ โดยใน
ขั้นตอนนี้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องรับทราบและเป็นที่เข้าใจตรงกัน มีการประชุมเพื่อวางแผน ออกแบบ 
กำหนดผู้รับผิดชอบ หลังจากที่เราวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบแล้ว ในขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือ
การลงมือทำ (Do) หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเน่ือง
เพ่ือผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยในข้ันตอนการปฏิบัติน้ีเราศึกษาถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับการทำงานน้ัน ๆ ด้วย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานเราได้เก็บข้อมูลที่สำคัญ หรือ 
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบว่า
หลังจากนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้
หรือไม่ ท้ังน้ีส่ิงท่ีควรคำนึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและจำนวนบ่อยคร้ังแค่ไหน เพ่ือให้ง่าย
ในการปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สำหรับ
ขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข (Action) ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนน้ี
เป็นการนำเอาผลลัพธ์ท่ีได้จากข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนมาประเมินเพ่ือพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก
ในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้การดำเนินงานคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าเดิม 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 

 
 
 
 
 
 

 
 

1๖.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์  
ภาษาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษา บน
พื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
มีศักยภาพในการเป็นประชากรโลก 

4. ส่งเสริมในด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาผู้เรียน 

1.1.กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.2.กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
1.3.กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดใส สุขภาพกายให้
แข็งแรง 
1.4.กลยุทธ์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมศักยภาพ

ผู้เรียนตามความต่าง ความถนัดและความสนใจ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 

2. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนและแหล่ง

เรียนรู้และการ

บริหารจัดการ 

2.1.กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือ
เทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย 
2.2.กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 

3. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

3.1.กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 

4. ยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมการบริหาร

จัดการและการมี

ส่วนร่วม 

4.1.กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 
4.2.กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 

5. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสู่

สากล 

5.1.กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 

6. ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้

ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.1.กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักท้องถ่ิน และ
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ 
(ตันติโกวิทบำรุง) 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเต็มศักยภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมและจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยม เจตคติท่ีดี การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
5. สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถ่ิน 
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
7. สถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและ 
เครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา ( English Program) 
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ตอนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
๑.๑ ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 ระดับคุณภาพ..ดีเลิศ 
 วิธีดำเนินการ 
 ด้านร่างกายสถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ดำเนินการจัดให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมในตอนเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเสริมอื่นๆในช่วงบ่าย ที่ถูกหลักตาม
โภชนาการ  มีกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าโดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และครูชาวต่างชาติ เป็น
ผู้นำทีมในการออกกำลังกายทุกวันอังคาร และวันพุธ ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนทุกวันตามรายการ
ดังนี้ ฟัน เล็บ ผม ผิวหนัง เครื่องแต่งกาย ครูจะบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กทุกวันลงในแบบบันทึกสุขภาพและ
สุขนิสัย ถ้าพบความไม่สะอาดครูจะแจ้งไปกับเด็กและทางผู้ปกครองให้รับทราบและดำเนินการแก้ไข ครูชั่งน้ำหนัก 
สว่นสงูเดก็ภาคเรยีนละ 2 ครัง้เพือ่บนัทกึลงในแบบบนัทกึนำ้หนกั สว่นสงูแลว้นำไปเทยีบกบัเกณฑข์องกรมอนามยั มี
การตรวจการแปรงฟันของเด็กทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะอาดและลงในบันทึกการแปรงฟัน

ของเด็กทุกครั้ง รวมทั้งยังมีคุณหมอจากโรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้มาตรวจสุขภาพ
ฟันให้กับเด็ก มีพยาบาลจากโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ตมาเล่านิทานจากหุ่นถุงมือโดยเล่านิทานเรื่องแมงกินฟัน เพื่อให้
เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของฟัน มีการให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลกะทู้มาให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ วิธีการป้องกัน การใช้ชีวิตให้ห่างจากโรคปอดอักเสบ ( โควิด 19)  
นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการเด็กน้อยรักสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
สังคม ร่างกาย และสติปัญญาประกอบด้วยโครงการตลาดน้อยอนุบาลส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกสร้างความมั่นใจ มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดีกับเพื่อน ครู รู้จักการซื้อขาย จำนวนเงิน 
ค่าของเงิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรมยามเช้า โดยการฟังสถานการณ์สมมติเรื่องคุณธรรมจากพี่
ประถมศึกษาโดยพี่ประถมศึกษาจะแต่งเรื่องราวขึ้นมา 1 เรื่องแล้วให้เด็กๆช่วยกันแยกแยะระดับคุณธรรมจากตัว
ละครจากเรื่องราวที่ได้ฟังว่าใครมีคุณธรรมในระดับใด ใครชั่ว ใครดี ใครปกติ การแสดงตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรมวันชาติ เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว เด็กได้รู้จักการ
รักษาความสะอาด การเก็บของให้เป็นระเบียบ มีวินัย รู้จักประหยัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู เด็ก
ระลึกถึงพระคุณมารดา ครูอาจารย์ การทดแทนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด กิจกรรมวัน Open house ผู้ปกครองได้เห็น
พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเคารพสิทธิของตนเองในการ
เลือกประธานสภานักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมChristmas เด็กได้รู้จักการเคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการด้วยกระบวนการลูกเสือตัวน้อย กิจกรรมเดิน
ทางไกลเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
นอกห้องเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) ในแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ มีการฉีกปะ พิมพ์ภาพ ต่อเติมภาพ ปั้น ระบายสี ดีดสี ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ร้อยลูกปัด ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมประกอบด้วยการเล่านิทานประกอบด้วย เล่านิทานจากหุ่นนิ้วมือ เล่า
จากหุ่นถุงมือ การฟังนิทาน การแสดงบทบาทสมมติต่างๆ ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
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ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง เช่น การสะพายกระเป๋ามา
โรงเรียนด้วยตนเอง การเล่นและเก็บของเข้าที่เดิม การเข้าห้องน้ำ การเก็บที่นอนของตนเอง การเก็บรองเท้า เก็บ
กระเป๋า เป็นต้น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่ม ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาประกอบด้วยกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น ฐานประดิษฐ์ ฐานเกมเก้าอี้ดนตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
กระบานการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การหาข้อสงสัย มีฐานให้เด็กร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้ง 6 
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ทั้งร่างกายโดยใช้สัญญาณเคาะเป็นตัวกำหนด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับ
เด็ก สนทนาโต้ตอบความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มีทั้ง การเล่นบทบาทสมมุต ิการเล่านิทาน การทายปริศนา การทำการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กมีความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ 
กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระกับมุมภายในห้องเรียนโดยปฏิบัติตามข้อตกลง กิจกรรม
กลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกาย  เคลื่อนไหวร่างกายและ
แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการสังเกต การแยกแยะ การจับคู่ เช่นเกมจับคู่ภาพกับตัวเลข เกมตัดต่อภาพ เกมเรียงลำดับก่อนหลัง เป็นต้น 
หลังจากจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กสามารถผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ได้ผ่านเกณฑ์ 
 ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินดังกล่าว จึงทำให้ 

- เด็กร้อยละ 81.97 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
และเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัยท่ีเหมาะสม มีสุขนิสัยท่ีดี 
รู้จักดูแล รักษาสุขภาพร่างกาย รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   

- เด็กร้อยละ 85.35 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ มีความม่ันใจในตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ช่ืนชมผลงานตนเอง และผู้อ่ืนได้ 

- เด็กร้อยละ 99.21  มีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ เป็น
สมาชิกท่ีดี ยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

- เด็กร้อยละ 93.99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา รู้จักการใช้ภาษา การคิดเชิงเหตุผล มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถเล่าเร่ืองราวจากผลงานของตนเองได้ 

- เด็กระดับช้ันอนุบาล 2 ร้อยละ 79.49 มีความพร้อมในระดับดีมาก เพ่ือเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  
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ตาราง คุณภาพของเด็ก 
ที่ 

สา
ยชั้
น  

จำ
นว
น เ
ต็ม

 
น้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์ - จิตใจ 
และชื่นชมผลงาน
ตนเอง 

พัฒนาการด้าน
สังคม และ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา  
สามารถเล่า
เรื่องราวจาก
ผลงานของ
ตนเอง 

การประเมิน
ความพร้อม
เพื่อเข้าเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 

จำ
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น 
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ยล
ะ 

จำ
นว
น 
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ะ 
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น 
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ะ 
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น 
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ะ 

จำ
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น 
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ยล
ะ 
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น 
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ะ 

1  
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29
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.31

 

28
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.47

 

28
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.36
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80
.32

 

28
 

98
.69

 

-  -  
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.21

 

15
 

50
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.48
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.44
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.43
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.0 7

 

28
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.73

 

29
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0.0
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28
 

95
.58
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91
.34
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83
.66
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11
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92
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10
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34
1.3

9 

11
5 

39
6.4

8  

10
8 

37
1.6

7  

10
9 

37
5.9

6  

29
 

15
8.9

8  

ร้อยละ 78.59 85.35 99.21 92.92 93.99 79.4
9 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- สมุดประจำตัวนักเรียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
- แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู ้
- แบบทดสอบความพร้อมเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่1 
- แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน  
- แบบบันทึกสมรรถนทางกายของนักเรียน 
- กิจกรรมศิลปะ (ผลงานศิลปะ) 
- บันทึกหลังสอน 
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จุดเด่น (เขียนสรุปผลการดำเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ) 
 เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ-์จิตใจ มีความกล้าแสดงออก สามารถพูดคุยสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ โต้ตอบแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ชื่นชม
ผลงานของตนเองและผู้อื่น  มีความสุขในการทำกิจกรรม มีมารยาทและสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถเล่าเรื่องราวผลงานของตนเองได ้
 
จุดที่ควรพัฒนา (เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเดน็สำคัญ) 
 ควรส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย ในเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงให้กับเด็ก  เช่น การออกกำลัง

กายอย่างสม่ำเสมอ  การทำกิจกรรมเคลื่อนไหว  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย และมีสารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ เพิ่มทักษะความพร้อมให้แก่เด็กในการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ..ดีเลิศ 
 วิธีดำเนินการ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ 
2 ภาษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับความต้องการและบริบทของชุมชนท้องถิ่น และได้มีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างชัดเจน เอกลักษณ์ คือ โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา  
( English  Programme ) อัตลักษณ์ คือ เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กใน
ทุกๆ ด้าน ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษา โรงเรียน 
อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จึงได้ส่งครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เช่น 
อบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล อบรมเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเองและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่ มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายและมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ออกแบบเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยใช้การสังเกต การบันทึก การสัมภาษณ์ ใบงาน การประเมินต่างๆ เป็นต้น มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ เช่นมุมบล็อก มุมนิทาน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้าน มุมศิลปะ เป็นต้นและมีบอร์ดแสดงผลงานเด็ก 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น น้ำตก แปลงเกษตร เครื่องเล่นสนาม เป็นต้น มีการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน DLIT เป็นห้องให้เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์ทางโลกออนไลน์ เปิดโลกให้เด็กได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง และมีการประชุมผู้ปกครองเดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพฤติกรรมเด็กขณะอยู่โรงเรียนและในห้องเรียนแต่ละห้องจัดให้มีครูปฐมวัยห้องละ 2 
เพื่อดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละวัน การจะพัฒนาเด็กที่ดีต้องมีการพัฒนาครูที่
เข็มแข็ง ดังคำขวัญที่ว่า “ครูด ีศิษย์ดี มีการพัฒนา”เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและการพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินดังกล่าวโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน มีความยืดหยุ่นสอดรับกับความต้องการและบริบทของชุมชนท้องถิ่น มีครูที่จบสาขาการศึกษาปฐมวัยประจำชั้น
ห้องเรียนละ 2 คน ทั้งหมด 3 ห้องเรียน และมีครูห้องละ 1 คน 1 ห้องเรียน สําหรับควบคุมชั้นเรียน และดูแลเด็ก
อย่างทั่วถึง มีครูชาวต่างชาติจัดกิจกรรมสําหรับ เด็กวันละ ๓ ชั่วโมง ครูปฐมวัยทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม อย่าง
ต่อเนื่องอย่างนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ ทําให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะ ในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่มีมุมเสริมประสบการณ์  มีสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเอื้อต่อการปฏิบัติจริง เช่น น้ำตก แปลงเกษตร มีห้องสื่อ
เทคโนโลยี ห้องเรียน DLIT ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจรงิ โรงเรียนมีการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมเด็กขณะอยู่โรงเรียนและกระบวนการจัดการศึกษานำไปการ
พัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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จากการดำเนินดังกล่าว จึงทำให ้
- โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
- โรงเรียนจัดให้มีครูปฐมวัย 2 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 
- ครูปฐมวัยทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลายมากกว่า 3 แหล่ง 
- โรงเรียนมีห้องส่ือเทคโนโลยีท่ีเพียงพอมากกว่า 2 ห้อง 
- โรงเรียนมีการประชุม พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ท้ังประชุมพร้อมกันท้ังโรงเรียน 
และพบปะกับครูประจำช้ัน ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- บันทึกการใช้ห้องเรียน DLIT 
- คำสั่งโรงเรียน 
- หลักสูตรปฐมวัย 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- ภาพถ่าย 
- ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน 
- ข้อมูลครูและบุคลากร 
- ทะเบียนคุมพัฒนาศักยภาพครู 
- แบบรายงานประเมินตนเอง 

 
จุดเด่น (เขียนสรุปผลการดำเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ) 
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
- ครูระดับปฐมวัยทุกคนจบตรงวิชาเอกการศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยและมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา (เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสำคัญ) 
-    ครรูะดับปฐมวัยยังไม่เพียงพอ 2 คน ต่อ 1 ห้องเรียนได้ครบทุกห้องเรียน เพราะการคำนวณอัตรากำลัง 

ยังยึดหลักจำนวนนักเรียน ๒๕ คน : คร ู๑ คน  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ..ดีเลิศ 
 วิธีดำเนินการ 

ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้เด็กได้ลงมือทำ มีการปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เช่น การทำ Cooking เพื่อให้เด็กเกิดทักษะการคิด การ
แก้ปัญหา การจดจำโดยผ่านการลงมือทำ การสังเกต การลองผิดลองถูกด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้โดยการนำเด็กไปปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน ปีการศึกษา
ละ 4 ครั้ง เช่น หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต หน่วยข้าวมหัศจรรย์ หน่วยเด็กดีมีวินัย หน่วย
วิทยาศาสตร์น่ารู้ เป็นต้น ครูสามารถนำเด็กไปเรียนรู้ที่นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลพัฒนาการที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร มีการออกแบบการประเมินผล เช่น แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน แบบ
บันทึกต่างๆ แฟ้มสะสมผลงานการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการสอน การประชุมย่อยในสายชั้น การ
ให้คำปรึกษากับเพื่อนครู มีการบันทึกหลังสอนเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกม
การศึกษา และครูมีการนำผลงานเด็กจากการทำกิจกรรมมาโชว์ให้เพื่อน ครู และผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้กับเด็ก ครูคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาทำการวิจัยในชั้นเรียน
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ  

การจัดกิจกรรมต่างส่งผลให้เกิดพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี  
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้

ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเน้ือมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้านอารมณ์ - จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จัก

การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ  
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี

ความคิดรวบยอด มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
ด้านสติปัญญา รู ้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย  
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ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินดังกล่าว จึงทำให ้

- ครูทุกคนจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรม Cooking และ Active Learning อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนำนักเรียนออกไปปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างน้อยปี

การศึกษา ละ 4 ครั้ง 
- ครูทุกคนจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย และจัดแสดงผลงานนักเรียนภายใน
ห้องเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
- ครูทุกคนทำวิจัยชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 

 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู ้
- มุมต่างๆ ในห้องเรียน 
- บอร์ดผลงานนักเรียน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แบบสรุปการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

 
จุดเด่น (เขียนสรุปผลการดำเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ) 

- ครูมีการประเมินผลเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยผู ้ปกครองและผู ้เกี ่ยวข้อง มีแฟ้มสะสมผลงาน มีการบันทึกต่างๆ แบบประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นำผลการประเมินมาทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธ์ิภาพ  

 

จุดที่ควรพัฒนา (เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสำคัญ) 
-  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ท้ังน้ี เพราะ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมี ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการ
สูงขึ้น เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน 
กำหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินและ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ครูได้รับการ
พัฒนาและ ฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน อย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดย
กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน และติดตาม จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง 
ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะครูออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และจนเกิดทักษะตามวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จาก
การติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมิน พัฒนาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและ การประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน การจัด
กิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning  
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๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       ระดับคุณภาพ..ดี 
       วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เน้นพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษทักษะด้านการ
ฟังและพูดในระดับชั้น ป.1 – 3 และเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับชั้น ป.4 - 6  มีการดำเนินงานโดย
มีการวางแผนจัดครูตรงตามวิชาเอกในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของสถานศึกษา   

ครูศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
เรียนรู้จากกันและกัน  เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บูรณาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและออกแบบเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้
นำความรู้มาพัฒนาการจัดการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนได้มีการสืบสานประเพณีการกินผัก
ของจังหวัดภูเก็ตโดยจัดกิจกรรมรักษ์ไทย รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนแต่งชุดขาวทุกวันพฤหัสบดี 
มีการนั่งสมาธิในตอนเช้าเพื่อฝึกความสงบของจิตใจ การยับยั้งชั่งใจ การรอคอย การรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของ
ตนเอง มีการเดินจงกลมระหว่างทางเดินเข้าห้องเรียนตอนเที่ยงนักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติ กิจกรรม
รักษ์ไทย รักษ์ถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์การมีความรับผิดชอบ การมีวินัยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ระเบียบของโรงเรียนได้ดี เช่น การมาโรงเรียนตรงต่อเวลา ได้เข้าแถวทำกิจกรรมในตอนเช้า 
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  ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินการดังกล่าว จึงทำให ้

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีความสามารถในการอ่านและเขียนรายวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 83.65 

2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ O-Net 
เฉล่ีย 4 รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.84 

3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เฉล่ีย    
ร้อยละ 47.56 

4. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างช้ินงานได้ 
5. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนมีความสามารถในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย มีการส่งงาน

ผ่าน ระบบเทคโนโลยี  
6. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 68.12 

 7. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 69.38 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 73.73 
9. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 96.92 
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 78.08 
11. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 90.21 
12. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 66.49 
13. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ในระดับ 3 ข้ึนไปร้อยละ 75.72 
14. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
15. นักเรียนร้อยละ 92.19 ไม่มาโรงเรียนสาย  
16. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน โดยแต่งกายชุดขาวทุกวันพฤหัสบดี 
17. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน โดยรับประทานอาหารมังสวิรัติวันพฤหัสบดี 
18. นักเรียนร้อยละ 80.69 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ตารางสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 
4. ตารางบันทึก และตารางสรุปนักเรียนมาสาย 
5. บันทึกการสอนประจำช้ันเรียน 
6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ตารางบันทึก และตารางสรุปโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน” (นักเรียนแต่งกายชุดขาว) 
8. นักเรียนทุกคนทานอาหารมังสวิรัติวันพฤหัสบดีตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน”  
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9. ตารางบันทึก และตารางสรุปโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ิน” (นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติ) 

10. แบบฟอร์มบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 
 

จุดเด่น  
โรงเรียนเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพล
ศึกษาและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จัดการเรียนการสอนโดยครูไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 
1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นการ
สะท้อนคุณภาพของนักเรียนทางโรงเรียนจึงนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 ระดับประเทศ ,รางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 ระดับประเทศ  ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ อีกทั้งยังได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ O-Net เฉลี่ย 4 รายวิชา 
ร้อยละ 54.89 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด อปท. ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
   
จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่
จะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิด วิเคราะห ์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

๒. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติมีทักษะ วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผล ที่หลากหลายขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ..ดีเลิศ 
วิธีดำเนินการ 

ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการประชุมครู ประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อความก้าวหน้าทาง
การศึกษาให้เก ิดประสิทธิภาพมากที ่ส ุดสมาชิกทุกคนในกลุ ่ม และผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ประชุม 
ปรึกษาหารือกันถึงการวางแผนในการที่จะลงไปปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้ทำ ซึ่งในแผนก็มี การลงไป
นัดหมายกับชุมชนและการจัดทำตารางวัน เวลา ที่ลงทำโครงการ/กิจกรรม  เมื่อประชุมได้ข้อสรุป มีการจัดทำคำสั่ง
ในการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้  เมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ก็มีการประชุม
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  เมื่อประชุมได้ข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ได้หาทางแก้ไขปัญหา และนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อ ๆ ไปผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศครู เป็นการนิเทศที่มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ เพื ่อยกระดับคุณภาพการเร ียนของนักเร ียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัต ิงานของครูให้เกิด
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพโรงเรียนส่งครูให้

ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องทุกคน ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะและความเป็นครู ส่งผลให้ยกระดับประสิทธิภาพการสอนและการทำงานของครูทุกคน โรงเรียนจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศ
ในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องสมุดเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเพิ่มโลกทัศน์ที่กว้างไกล เป็นพลโลกที่สังคมต้องการ โรงเรียนจัดให้มีห้องสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ภายใต้การเรียนรู้ 4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค ์
 
ผลการดำเนินการ 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มี
มุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และค่านิยมของ
องค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจของโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยผู ้บริหาร 
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจท่ี
จะปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดความผูกพันร่วมกัน มีสาระสะท้อนให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไป
ในอนาคตที่ทุกคนเข้าใจง่าย สามารถทำให้สำเร็จได้ตรงตามเป้าหมาย ให้ความฝันและพลังดลใจ สร้างความ
คาดหวังที่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน  มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ทำให้เห็นเป้าหมายที่จะทำให้โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับต่อชุมชน จังหวัด รวมไปถึงระดับประเทศ ในการสร้างผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ  
มีขั ้นการวางแผนโดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา แบบ Flowchart และการระดมสมอง 
Brainstorm  นำไปสู ่ผลทำให้มีความมั ่นใจว่าทำงานได้สำเร็จ การจัดอันดับความสำคัญของ เป้าหมาย 
กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนด
งบประมาณที่จะใช้  นำไปสู่การลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ ประกอบด้วย การมีโครงสร้างงานรองรับ  
มีวิธีการ ดำเนินการ  มีผู้รับผิดชอบงาน และมีผลของการดำเนินการ มีการตรวจสอบงานเป็นข้ันตอน ว่าเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือมีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือ
ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล ทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ การประเมินแผน ประกอบด้วย 
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การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของ
การดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้  เมื่อผู้บริหารตรวจแล้ว พบว่า มีปัญหาหรือ ความบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข 
ซึ่งอาจพบว่าประสบความสำเร็จหรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีกด้วย ต้องตรวจสอบเนื้อของงาน เพื่อหาทาง
แก้ไข และประเมินวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรแก้ไขปรับปรุงอีก หรือพัฒนาส่ิง
ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดสมรรถนะอย่างยั่งยืนที่แท้จริง โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยผู้บริหารหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการช่วยเหลืออำนวยความ
สะดวก แนะนำ ชี้แจง บริการ ร่วมมือ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและร่วมมือซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตรระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศซ่ึงโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบตันติโกวิทบำรุงฯ จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเน่ือง 
โดยผู้บริหารและผู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร  โรงเรียนส่งครูเข้ารับอบรม อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
จรรยาบรรณข้อท่ี  6  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูและเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณครูจึงส่งครูให้ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพภาระหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายอย่างต่อเนื่องทุกคน ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและความเป็นครู ส่งผลให้ยกระดับ
ประสิทธิภาพการสอนและการทำงานของครูทุกคน  รวมถึงโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน ไม่น้อยกว่า 5 
แหล่ง  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรี ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องสมุดเคลื่อนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเพิ่มโลกทัศน์ที่กว้างไกล เป็นพลโลก
ที่สังคมต้องการ  การจัดให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ ที่กว้างขวางหลากหลาย 
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  และที่สำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโลกทัศน์ที่กว้างไกล เป็นพลโลกที่สังคมต้องการจัดให้มีห้องสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดการเรียนรู ้ อย่างน้อย 2 ห้องเรียน สื ่อเทคโนโลยีเพื ่อจัดการเรียนรู ้เป็นตัวกลางที ่มีความสำคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ในยุคไร้พรมแดนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่าง ๆ โดยเครื่องมือเหล่าน้ีช่วยสร้างสีสัน
ดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียนเอง
ทำให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะในการ
เรียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็ก
นักเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนที่ครูนำมาสอนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยมีการพัฒนาไปตามการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ อย่างไม่หยุดย้ัง  
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคร ู
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติงาน 
- แผนงบประมาณ 
- วิสัยทัศน์โรงเรียน 
- รายงานการประชุมคร ู
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกแผนการสอน ทั้งก่อน และหลังการสอน 
- บันทึกการสอนประจำสัปดาห ์
- รูปภาพต่างๆ 
- รายงานผลการนิเทศ 

 
จุดเด่น  

การดำเนินงานที่ผู้บริหารมีการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร การดำเนินงาน เพื่อ
นำพาโรงเรียนสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อนำสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ..ดี 
วิธีดำเนินการ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้กระบวนการคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและสามารถนำเสนอ
งานได้ จัดให้มีส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียน เน่ืองจากเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ  ซ่ึงเร่ิมจาก
ปัญหา  ความต้องการ  สาเหตุ  คิดค้นนวัตกรรม  วิธีการแก้ไข พัฒนาดำเนินการและสรุปผลเพ่ือดู
ความก้าวหน้า  และปรับปรุงการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนจะมีแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลท่ีเป็นระบบ จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกหลังสอน เพ่ือนำปัญหาท่ีเกิดมาทำวิจัย
ช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพ่ือเปิด
โอกาสให้คณะครูได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนของแต่ละห้อง โดยมีการประชุมร่วมกันท้ังครูไทยและครูชาวต่างชาติอีกท้ัง
ยังมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมท้ังเป็นการร่วมมือในการดูแล ติดตาม และป้องกันแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนในช้ันเรียน ให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และมีความสุขในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้
ของครูโดยการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินดังกล่าว จึงทำให ้

1. ครูทุกคน จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 
2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
อย่างน้อย 2 แหล่ง 

3. ครูทุกคนได้รับคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
4. ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนอย่างน้อยคนละ 2 เร่ือง/ปี 
5. ครูทุกคน ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 

 6.  ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง / ปีการศึกษา 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบสรุปประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
- วิจัยช้ันเรียน 
- บันทึกการประชุมประจำเดือน 
- บันทึกการอบรม 
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จุดเด่น  
ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีการประชุมร่วมกันทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน ปรึกษาหารือถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ และวางแผนการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการใช้แหล่งเรียนรู้
รอบๆ ทั้งในและนอกสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ประชุมพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนทั้งรายสายชั้น ราย
ห้องเรียน และรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รู้ถึงพัฒนาการของนักเรียน ได้ร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมการ
เรียนทำให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

- ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดี จากผลการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสำเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน ระดับ ดี 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เป็นไปตามบริบทและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและการเขียนการสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้ภาษาและเทคโนโลยี อีกท้ังผู้เรียนมีการ 
ค้นพบถวามถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อได้ตามความถนัด ความต้อง และความสนใจ 
ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดังท่ี ปรากฏผลประเมินใน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี  สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีก
หนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะ ด้านและมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครู
ได้ร ับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพ PLC จัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการ
ปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน จนได้รับ
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การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ครูมีความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเอง 
โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเวปไซต์ มีการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยดำเนินการแจ้งผลการ
ประเมินชิ้นงาน ภาระงาน อย่างเป็นปัจจุบันทั้งระบบเอกสาร และระบบสารสนเทศผ่านเว๊ปไซต์ อีเมลล์
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือ ในการช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองทั้งในระดับห้องเรียนและ
ระดับโรงเรียนโดยผ่านเทคโนโลยีไลน์กลุ่ม มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม
ของนักเรียน โดยใช้ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 

 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน สถานศึกษาได้นำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการนำไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ในอนาคต ดังนั้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของจุดเด่น จุดท่ี
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ ความช่วยเหลือ 
ไว้ดังน้ี 

1. สรุปผลการประเมิน 
1.1.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

- เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ-์ 
จิตใจ มีความกล้าแสดงออก สามารถพูดคุยสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ โต้ตอบแสดงความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็นของผู ้อ ื ่น ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ชื ่นชม
ผลงานของตนเองและผ ู ้อ ื ่น   ม ีความส ุขในการทำ
กิจกรรม มีมารยาทและสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถเล่าเรื่องราวผลงาน
ของตนเองได้ 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที ่
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
- ครูระดับปฐมวัยทุกคนจบตรงวิชาเอก 

การศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยและมีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

คุณภาพผู้เรียน 
ควรส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย ในเรื่อง
ของน้ำหนักส่วนสูงให้กับเด็ก  เช่น การออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ  การทำกิจกรรมเคลื่อนไหว  
การรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย และมี
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพิ่มทักษะความพร้อม
ให้แก่เด็กในการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ครูระด ับปฐมว ัยย ังไม ่เพ ียงพอ 2 คน ต่อ 1 
ห้องเร ียนได ้ครบทุกห ้องเร ียน เพราะการคำนวณ
อัตรากำลัง ยังยึดหลักจำนวนนักเรียน ๒๕ คน : ครู ๑ 
คน  

 
กระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่เน ้นเด ็กเป็น

สำคัญ 
- 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น

สำคัญ 
- ครูมีการประเมินผลเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเคร่ืองมือ และวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 
มีแฟ้มสะสมผลงาน มีการบันทึกต่างๆ แบบ
ประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน นำผลการ
ประเมินมาทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด

ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธ์ิภาพ  
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
- มีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษาพลศึกษาและภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ)  

- การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ O-Net รายวิชาภาษาอังกฤษสูง
กว่าระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับ
สังกัด อปท. ระดับภาค และระดับประเทศ  

-  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- การดำเนินงานที่ผู้บริหารมีการบริหาร

จัดการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

บริหาร การดำเนินงาน เพื่อนำพา
โรงเรียนสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำ เพื่อนำสู่วิสัยทัศน ์พันธกิจของ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
 
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้

วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนที่จะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติมีทักษะ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผล ที่
หลากหลายขึ้น 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้

มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
- ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่
ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีการประชุมร่วมกันทั้งครู
ไทยและครูชาวต่างชาติของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
ปรึกษาหารือถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละ

สัปดาห ์และวางแผนการดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
ใช้แหล่งเรียนรู้รอบๆ ทั้งในและนอกสถานที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ประชุมพบปะกับ
ผู้ปกครองนักเรียนทั้งรายสายชั้น รายห้องเรียน 
และรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รู้ถึง
พัฒนาการของนักเรียน ได้ร่วมกันแก้ปัญหา
และส่งเสริมการเรียนทำให้นักเรียนมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึน 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
- ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้าร่วมชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 

 
2. ทิศทาง / แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ส่งเสริมให้ครูไทยและครูชาวต่างชาติประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
๒. เพ่ิมศักยภาพครูชาวต่างชาติในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๓. พัฒนาครูชาวต่างชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้นักเรียนทำช้ินงานและภาระงาน 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ และมีคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้นสังกัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ
เครือข่ายผู้ปกครองให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สถานศึกษา
มีศักยภาพที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นสากล น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการซึ่งเน้นผู้เรียนตามศักยภาพแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และการงานอาชีพฯ ท้ังน้ีให้ครอบคลุมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  
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3. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบความสำเร็จตามแนวทางท่ีวางไว้ ควรดำเนินการ 
ในประเด็นดังต่อไปน้ี  

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สนองต่อความต้องการในการค้นคว้า และการปลูกฝัง 
นิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน 
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บทที่ 4 
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 

ช่ือผลงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ 
 

คำสำคัญ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ 
 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

1.บทนำ 
สภาพท่ัวไป 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑/๕๗ หมู่ที่ ๖ ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ 

จังหวัด ภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากประสบปัญหาจำนวนนักเรียนลดน้อยลง ประกอบกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นในขณะนั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางด้านภาษา จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
การเปล่ียนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program) ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา  

ห้องเรียน EP (English Program) เป็นห้องเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ คือ เป็นการจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ห้อง MEP (Mini English Program) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 9 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จากการนำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program 
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดี สร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง จนกลายเป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 
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ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ มีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังน้ี 
๑. Plan วางแผนด้านงบประมาณสำหรับการดำเนินการ โดยการจัดทำโครงการเพ่ือขอ

จัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปี 
๒. Do ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา จัดหาบุคลากรชาวต่างประเทศสำหรับเข้ามาจัดการเรียนการสอน 
๓. Check ดำเนินการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 

นอกห้องเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
๔. Act นำผลจากการนิเทศ ติดตาม มาวิเคราะห์สภาพจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อหาแนวทางใน

การแก้ไข และพัฒนา ให้ดีข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
๑. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แสวงหาความรู้ ในระดับท่ีสูงข้ึน 

๓. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 
 

เป้าหมาย 
 ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ห้องเรียน English 
Program จำนวน ๓๐๐ คน ห้องเรียน Mini English Program จำนวน ๓๓๐ คน 
 และ/หรือ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถในการส่ือสาร สนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน / Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

ข้ันท่ี 1 วางแผน (Plan) 
 ๑.๑ จัดทำโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปี 

๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
๑.๓  ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
๑.๔  ดำเนินการจัดหาผู้มีความเช่ียวชาญเข้ามาดำเนินการ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติงานตามแผน (Do) 
 ๒.๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตร และตัวช้ีวัด 
 ๒.๒ จัดครูผู้สอนเข้าประจำช้ันเรียน 

  



 
 

64 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้ันท่ี 3 การตรวจสอบ และประเมินผล (Check)  
 ๓.๑ นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๒ ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะ 
 ๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔ ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
  
ข้ันท่ี 4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 

  ๔.๑ จัดทำรายงานผลการประเมินผู้เรียน 
  ๔.๒ วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จุดเด่น จุดด้อย 
  ๔.๓ หาวิธีการใหม่ ๆ กรณีพบจุดด้อย 
  ๔.๔ จัดทำรายงานผการจัดกิจกรรม 
 

3. ผลลัพธ์/ผลดำเนินการ 
 จากการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนห้องเรียน English Program และ Mini 
English Program มีเจตคติที ่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และชาวต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจในความ
แตกต่างของวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย มีความกล้าแสดงออก  มีทักษะ ความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ และสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศสูงข้ึน
ตามลำดับ 
 

4. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ๔.๑ ความเพียงพอของงบประมาณ 
 ๔.๒ ความพร้อมของผู้ปกครองในการให้การช่วยเหลือ แนะนำ 
 ๔.๓ ความพร้อมของผู้เรียน 
 ๔.๔ ครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
 

5. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน 
 ๕.๑ จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการจัด
ป้ายนิเทศเป็นภาษาต่างประทศ 
 ๕.๒ จัดให้มีกิจกรรมการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศตลอดท้ังวัน 

๕.๓ สร้างกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๕.๔ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 

  



 
 

65 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self -Assessment Report : SAR) ปFการศึกษา ๒๕๖๒ 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
๖.๑  รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ดีเด่น ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงสุด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๖.๒  รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ คร้ังท่ี 3 
(3rd SEC – Southern English Contest) 

๖.๓  รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ คร้ังท่ี 3  

(3rd SEC – Southern English Contest) 

๖.๔  รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ คร้ังท่ี 3  

(3rd SEC – Southern English Contest) 

๖.๕  รางวัลเหรียญทองแดง   การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ คร้ังท่ี 3  

(3rd SEC – Southern English Contest) 

๖.๖  รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 วิชาภาษาอังกฤษ  การทดสอบโครงการเตรียมความพร้อม 
PKW  Pre-test ประจำปีการศึกษา 2563 

๖.๗  รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบโครงการเตรียมความพร้อม 
PKW  Pre-test ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  



ตัวบ่งช้ี มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)  

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 256๒ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและ
เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

๑.๒ เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ และช่ืนชมผลงานตนเองได้ 
๑.๓ เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
๑.๔ เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สามารถเล่าเร่ืองราวจากผลงานของตนเองได้ 
๑.๕ เด็กระดับช้ันอนุบาล 2 มีผลการประเมินความพร้อมเพ่ือเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1     
           เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
2.2 โรงเรียนจัดให้มีครูปฐมวัย ๒ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน 
2.3 โรงเรียนส่งครูปฐมวัยเข้ารับการฝึกอบรม ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 
2.4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างน้อย ๓ แหล่ง 
2.5 โรงเรียนมีห้องส่ือเทคโนโลยี อย่างน้อย ๒ ห้อง 
2.6 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม cooking ปีการศึกษาปีละ 2 

คร้ัง 
3.2 ครูทุกคนจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยนำนักเรียนออกไปปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนปีการศึกษาปีละ 

4 คร้ัง 
3.3 ครูทุกคนจัดแสดงผลงานนักเรียนภายในห้องเรียน 
3.4 ครูทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปีการศึกษาปีละ 20 คร้ัง 
3.5 ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................................ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
/ ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ................... 
1.1 เด็กร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขและเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

ร้อยละ ๘๐ 

1.2 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ และช่ืนชมผลงานตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ 
1.3 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ 
1.4 เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สามารถเล่าเร่ืองราวจากผลงาน
ของตนเองได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

1.5 เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 มีผลการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ................... 
2.1 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
2.2 โรงเรียนจัดให้มีครูปฐมวัย ๒ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน ๒ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน 
2.3 โรงเรียนส่งครูปฐมวัยเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
2.4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างน้อย ๓ แหล่ง อย่างน้อย ๓ แหล่ง 
2.5 โรงเรียนมีห้องส่ือเทคโนโลยี อย่างน้อย ๒ ห้อง อย่างน้อย ๒ ห้อง 
2.6 โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง ปีการศึกษาปีละ ๒ คร้ัง 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับ................... 
3.1 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม 
cooking ปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

3.2 ครูทุกคนจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยนำนักเรียนออกไปปฏิบัติกิจกรรมนอก
ห้องเรียนปีการศึกษาปีละ 4 คร้ัง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

3.3 ครูทุกคนจัดแสดงผลงานนักเรียนภายในห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
3.4 ครูทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปีการศึกษาปีละ 
20 คร้ัง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

3.5 ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง ร้อยละ ๑๐๐ 
  



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน คร้ังน้ี 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม     ระดับ 4 ดีเลิศ 

ระดับ 3 ดี      ระดับ 2 ปานกลาง 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา      

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

4. การต้ังค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรกำหนดเพ่ือใช้ตรวจสอบว่าการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ หรือ สูงกว่า คงท่ี หรือ ต่ำกว่า 
(ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 

 

  



แหล่งข้อมูลตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

ค่าเป้าหมาย / ตัวบ่งชี ้ แหล่งข้อมูล / วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 

1.1  เด็กร้อยละ  80 

- แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- แบบบันทึกสมรรถนทางกายของนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน  
 

- ผ่านการประเมินระดับดีข้ันไป 

1.2  เด็กร้อยละ  80 
- แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- กิจกรรมศิลปะ (ผลงานศิลปะ) 

- ผ่านการประเมินระดับดีข้ันไป 

1.3  เด็กร้อยละ  80 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- แผนจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- ผ่านการประเมินระดับดีข้ันไป 

1.4  เด็กร้อยละ  80 

- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- แผนจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 4 ด้าน 
- บันทึกหลังสอน 

- ผ่านการประเมินระดับดีข้ันไป 

1.5  เด็กร้อยละ  70 
- แบบทดสอบความรู้เตรียมความพร้อมเข้า
ประถมศึกษาปีที่ 1  
 

- ผ่านการประเมินระดับดีข้ันไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ค่าเป้าหมาย / ตัวบ่งชี ้ แหล่งข้อมูล / วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 

2.1  หลักสูตรสถานศึกษาท่ี  สาม
สอดคล้องกับบริบท 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรปฐมวัย 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- ภาพถ่าย 

 
- ตรวจสอบรายการ 

2.2  ครูปฐมวัย ๒ คน ต่อ ๑ 
ห้องเรียน 

- SAR 
- ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน 
- ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
- ตรวจสอบรายการ 

2.3  ครูปฐมวัยเข้ารับการ
ฝึกอบรม ปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 

 
- ทะเบียนคุมพัฒนาศักยภาพครู 
- แบบรายงานประเมินตนเอง 

 
- ตรวจสอบรายการ 

2.4  แหล่งเรียนรู้ภายใน 

- ห้อง DLTV 
- น้ำตก 
- แปลงเกษตร 
- ภาพถ่าย 

 
- ตรวจสอบรายการ 

2.5  ห้องส่ือเทคโนโลยี  
- แบบบันทึกการใช้ห้องส่ือ DLIT 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องดิจิตอล  

 
- ตรวจสอบรายการ 

2.6  การจัดประชุมผู้ปกครอง 
 
- แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง
ประจำเดือน 

 
- ตรวจสอบรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ค่าเป้าหมาย / ตัวบ่งชี ้ แหล่งข้อมูล / วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 

3.1 การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกการสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน  
- แบบประเมินการรับประทานอาหาร - ผัก  

 
- ตรวจสอบรายการ 

3.2 การจัดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

- แผนจัดประสบการณ์ 
- สถานท่ีน้ำตก 
- ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
- โครงการทัศนศึกษา 

 
- ตรวจสอบรายการ 

3.3 จัดแสดงผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- บอร์ดในช้ันเรียน 
- บอร์ดหน้าห้องเรียน 

 
- ตรวจสอบรายการ 

3.4 การใช้ส่ือเทคโนโลยี 

- ส่ือภาพ 
- ส่ือ DVD 
- บัตรคำ 
- ทะเบียนคุมการใช้ส่ืออนุบาล 

 
- ตรวจสอบรายการ 

3.5 การทำวิจัยในช้ันเรียน 
 
- ทะเบียนคุมงานวิจัยในช้ันเรียน 
 

 
- ตรวจสอบรายการ 

 

  



สรุปผลดำเนินงาน/ผลการประเมิน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ระดับปฐมวัย 
ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะ
สุข 

    

1.เด็กร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขและเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

117 117 81.97 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน.......บรรลุเป้าหมาย.................................................. 
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มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้     
1.เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ และช่ืนชมผลงาน
ตนเองได้ 

117 117 99.21 บรรลุ 

 
สรุปผลการดำเนินงาน.......บรรลุเป้าหมาย.................................................. 
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มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     
1.เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 117 117 92.92 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน.......บรรลุเป้าหมาย.................................................. 
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มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

    

1.เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สามารถเล่าเร่ืองราวจาก
ผลงานของตนเองได้ 

117 117 93.99 บรรลุ 

2.เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 มีผลการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

59 59 79.49 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน.......บรรลุเป้าหมาย.................................................. 
 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ ผลการประเมิน 

1.โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา
ละ ๑ คร้ัง 

ปีการศึกษา
ละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง บรรลุ 

2.โรงเรียนจัดให้มีครูปฐมวัย ๒ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน ร้อยละ 
100 87.50 ไม่บรรลุ 

3.โรงเรียนส่งครูปฐมวัยเข้ารับการฝึกอบรม 
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

ปีการศึกษา
ละ 2 คร้ัง 2 คร้ัง บรรลุ 

4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างน้อย ๓ แหล่ง อย่างน้อย 
3 แหล่ง 4 แหล่ง บรรลุ 

5.โรงเรียนมีห้องส่ือเทคโนโลยี อย่างน้อย ๒ ห้อง อย่างน้อย 
2 ห้อง 2 ห้อง บรรลุ 

6.โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาปีละ 2 
คร้ัง 

ปีการศึกษา 
ละ 2 คร้ัง 4 คร้ัง บรรลุ 

 
สรุปผลการดำเนินงาน...............บรรลุเป้าหมาย. .5  ข้อ  ไม่บรรลุ  1 ข้อ........................................ 

 
  



ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ ผลการประเมิน 

1.ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน
กิจกรรม cooking ปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง 

ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

2.ครูทุกคนจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยนำนักเรียนออกไปปฏิบัติ
กิจกรรมนอกห้องเรียนปีการศึกษาปีละ 4 คร้ัง 

ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

3.ครูทุกคนจัดแสดงผลงานนักเรียนภายในห้องเรียน ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

4.ครูทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปี
การศึกษาปีละ 20 คร้ัง 
 

ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

5.ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน.............บรรลุเป้าหมาย............................................ 
 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศ โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) 

 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 256๒ มีจำนวน  
3 มาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนรายวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 

1.1.2 นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ O-Net เฉลี่ย 4 รายวิชา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

1.1.3 นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
60 

1.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างช้ินงานได้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.1.5 นักเรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย และส่งผลงานผ่าน E-mail 
1.1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

 1.1.7 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.8 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.9 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.10 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.11 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.12 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.13 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.14 นักเรียนช้ัน ป.6 ทุกคนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเรียน 
 1.2.1 นักเรียนร้อยละ ๙0 ไม่มาโรงเรียนสาย 
 1.2.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักไทยรักถ่ินโดยแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันพฤหัสบดี 
 1.2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักไทยรักถ่ินโดยรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี 
 1.2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 



 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2.2 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 2.3 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
 2.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับอบรม  อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 
 2.5 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง 
 2.6 โรงเรียนจัดให้มีห้องส่ือเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ห้องเรียน 
   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 ครูทุกคน จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 
 3.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างน้อย 
2 แหล่ง 
 3.3 ครูทุกคน ได้รับคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
 3.4 ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง 
 3.5 ครูทุกคนพบปะผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง 
 3.6 ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง / ปีการศึกษา 
 
 
  
 
 

  



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................................ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ................... 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 นักเรียนช้ัน ป.1 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
รายวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๖๐ 

1.1.2 นักเรียนช้ัน ป.6 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ O-
Net เฉล่ีย 4 รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 

1.1.3 นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 

1.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างช้ินงานได้อย่างน้อย 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

1.1.5 นักเรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
และส่งผลงานผ่าน E-mail 

ร้อยละ 90 

1.1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 60 

1.1.7 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 65 

1.1.8 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 70 

1.1.9 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พล
ศึกษา อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 75 

1.1.10 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 75 

1.1.11 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

1.1.12 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ร้อยละ 75 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา 

1.1.13 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา อยู่
ในระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 75 

1.1.14 นักเรียนช้ัน ป.6 ทุกคนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเรียน  

1.2.1 นักเรียนร้อยละ ๙0 ไม่มาโรงเรียนสาย ร้อยละ ๙0 

1.2.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักไทยรักถ่ินโดยแต่งกายด้วยชุดขาวทุก
วันพฤหัสบดี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

1.2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักไทยรักถ่ินโดยรับประทานอาหาร
มังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

1.2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 80 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ................... 
2.1 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ร้อยละ 80 
2.2 โรงเรียนมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ร้อยละ 80 
2.3 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒ คร้ัง 
2.4 โรงเรียนส่งครูเข้ารับอบรม อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
2.5 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง 
2.6 โรงเรียนจัดให้มีห้องส่ือเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ห้องเรียน  อย่างน้อย 2 ห้องเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับ................... 
3.1 ครูทุกคน จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ร้อยละ ๑๐๐ 
3.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน อย่างน้อย 2 แหล่ง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

3.3 ครูทุกคน ได้รับคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

3.4 ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๑๐๐ 

3.5 ครูทุกคนพบปะผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง
  

ร้อยละ ๑๐๐ 

3.6 ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง / 
ปีการศึกษา 

อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมง / ปี 

  



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน คร้ังน้ี 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม     ระดับ 4 ดีเลิศ 

ระดับ 3 ดี      ระดับ 2 ปานกลาง 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา      

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

4. การต้ังค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรกำหนดเพ่ือใช้ตรวจสอบว่าการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ หรือ สูงกว่า คงท่ี หรือ ต่ำกว่า 
(ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 

 

  



ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 
1.1.1 ผู้เรียนช้ัน ป.1 ร้อยละ 60  ผลการประเมิน ความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน (RT)การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 

ผ่านการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 

1.1.2 นักเรียนช้ัน ป.6  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ O-Net 

ผ่านการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 

1.1.3 นักเรียนช้ัน ป.3  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) 

ผ่านการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 

1.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างช้ินงาน 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

ตรวจนับช้ินงานของกลุ่มสาระ 

1.1.5 ผู้เรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

ตรวจสอบการส่งงานผ่าน email 

1.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 60 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.7 ผู้เรียนร้อยละ 65 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.8 ผู้เรียนร้อยละ 70 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.9 ผู้เรียนร้อยละ 75 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พล
ศึกษา 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.10 ผู้เรียนร้อยละ 75 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.11 ผู้เรียนร้อยละ 85 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.12 ผู้เรียนร้อยละ 75 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
 

1.1.13 ผู้เรียนร้อยละ 75 แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม 

ผ่านการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.14 นักเรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 
90 

แบบสรุปการศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 

ตรวจสอบผลรายช่ือ 

  



1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเรียน 
ค่าเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 

1.2.1 นักเรียน ร้อยละ 90 แบบสรุปนักเรียนมาสาย สรุปผลร้อยละ 
 แบบสรุปผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านการประเมิน ระดับผ่านข้ึนไป 

1.2.2 นักเรียน ร้อยละ 100 ภาพถ่าย ผลการประเมินแบบ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
รายบุคคล 

เข้าร่วมและผ่าน 

1.2.3 นักเรียน ร้อยละ 100 ข้อมูลอาหารกลางวัน การเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2.4 นักเรียน ร้อยละ 100 แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง  ตามเกณฑ์กรมอนามัย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบ รายการ 
2. การดำเนินงานตามวงจร PDCA ประชุมวางแผนงานและ

โครงการต่าง ๆ 
ตรวจสอบ รายการ 

3. การนิเทศติดตาม การจัดการ
เรียน การสอน 

โครงการนิเทศ การสอน สรุปผลโครงการ 

4. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา 

รายงาน การไปราชการ/ แบบ
สรุป 

ตรวจสอบ รายการ 

5. การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน
และนอกโรงเรียน 

โครงการ/แฟ้มข้อมูลภายในและ
ภายนอก 

ตรวจสอบ รายการ 

6. การจัดห้องส่ือเทคโนโลยี บันทึกการใช้ห้อง ตรวจสอบ รายการ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่าเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินสรุปผล 
1. ครูทุกคน บันทึกการนิเทศแผนการสอน ตรวจสอบ รายการ 
2. ครูทุกคน บันทึกแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบ รายการ 
3. ครูทุกคน แบบประเมิน ผลการประเมิน 
4. ครูทุกคน วิจัยช้ันเรียน ตรวจสอบ รายการ 
5. ครูผู้ปกครองทุกห้องเรียน บันทึกการประชุม ตรวจสอบ รายการ 
6. ครูเข้าร่วมชุมชน บันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (PLC) 
ตรวจสอบ รายการ 

 
  



สรุปผลดำเนินงาน/ผลการประเมิน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
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มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ     
1. นักเรียนช้ัน ป.1 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนรายวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีข้ึนไป 104 87 83.65 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    

1. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ O-Net 
เฉล่ีย 4 รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

70 70 55.84 
บรรลุ 

2.นักเรียนช้ัน ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

103 103 47.56 ไม่
บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 1 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ข้อ 
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มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างช้ินงานได้อย่างน้อย 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕54 ๕54 100 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
1.นักเรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย และ
ส่งผลงานผ่าน E-mail ๗0 ๗0 100 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
1.นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 554 386 68.12 บรรลุ 

2.นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 554 377 69.38 บรรลุ 

3.นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 554 412 73.73 บรรลุ 

4.นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 554 535 96.92 บรรลุ 

5. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะ อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 554 431 78.08 บรรลุ 

6.นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 554 470 89.13 บรรลุ 

7.นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 554 367 66.49 ไม่

บรรลุ 
8.นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา อยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 554 423 75.72 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ข้อ 
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มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการงานอาชีพ     
1.นักเรียนช้ัน ป.6 ร้อยละ 90 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน  ๗0 ๗0 100 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด     
1.นักเรียนร้อยละ 90 ไม่มาโรงเรียนสาย ๕54 511 92.19 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย     
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ินโดยแต่งกายด้วยชุดขาวทุก
วันพฤหัส 

๕54 554 100 บรรลุ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์ถ่ินโดยรับประทานอาหาร
มังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี 

๕54 ๕54 100 บรรลุ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 



ผลการดำเนินงาน 

จำ
นว
นน
ักเร
ียน
ทั้ง
หม
ด  

จำ
นว
นน
ักเร
ียน
ที่ม
ี

พัฒ
นา
กา
รต
าม
เกณ
ฑ ์

ร้อ
ยล
ะข
อง
นัก
เรีย
นท
ี่

บร
รล
ุเป
้าห
มา
ย 

ผล
กา
รป
ระ
เมิน

 

สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ     
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 554 447 80.69 บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ ผลการประเมิน 

1.โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ร้อยละ 80 100 บรรลุ 

2.โรงเรียนมีการดำเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA ร้อยละ 80 100 บรรลุ 

3.โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา
ละ 2 คร้ัง 2 คร้ัง บรรลุ 

4.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับอบรม   
อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 

ปีการศึกษา
ละ 2 คร้ัง 2 คร้ัง บรรลุ 

5.โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง 

ไม่น้อยกว่า 
5 แหล่ง 6 แหล่ง บรรลุ 

6.โรงเรียนจัดให้มีห้องส่ือเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย 2 ห้องเรียน 

อย่างน้อย  
2 ห้องเรียน 2 ห้อง บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
 

  



ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ ผลการประเมิน 

1.ครูทุกคน จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

2.ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างน้อย 2 แหล่ง 

ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

3.ครูทุกคน ได้รับคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

4.ครูทุกคน ทำวิจัยช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาปีละ 2 เร่ือง ร้อยละ 
100 100 บรรลุ 

5.ครูทุกคนพบปะผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ 
100 6 แหล่ง บรรลุ 

6.ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 
50 ช่ัวโมง / ปีการศึกษา 

ร้อยละ 
100 50 ไม่บรรลุ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน.    บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ข้อ 
 
 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


