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ค าน า 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาค
ตะวนัออก) เกิดจากการสรุปผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน ที่สะทอ้นผลการจดัการศึกษา ดา้น
คุณภาพของผูเ้รียน ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้
น าเสนอสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ผลการประเมินรายมาตรฐาน และภาพรวม สะทอ้นจุดเด่น จุด
ควรพฒันา เสนอแนวทางการพฒันาในอนาคต และความตอ้งการการช่วยเหลือ โดยผา่นกระบวนการ
แต่งตั้งคณะท างาน การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
และไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  
  โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)ตอ้งขอขอบคุณผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ครู นกัเรียน และบุคคลากรที่เก่ียวขอ้ง ที่ใหค้วามส าคญั 
ใหค้วามร่วมมือด าเนินการทุกขั้นตอน ท าใหร้ายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส าเร็จไปดว้ยดี 
และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
จะเป็นขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัที่จะใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
     โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) 

เมษายน  ๒๕๖๒  
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สารบัญ 
เร่ือง             หนา้                                                                                                                  
ค าน า…………………………….................................................................................................   2 
สารบญั…………………………................................................................................................   3 
ส่วนที่  ๑  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
●  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก        
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 

●  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผูเ้รียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ส่วนที่  ๒  สรุปผล และแนวทางการพฒันา  

               ●  ระดบัปฐมวยั 

●  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนที่  ๓ ภาคผนวก  

คณะท างาน 
          ๑ ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ขอ้มูลทัว่ไป 
 ๑.๒ ขอ้มูลครูและบุคลากร 
 ๑.๓ ขอ้มูลนกัเรียน 
 ๑.๔ ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 
 ๑.๕ ผลการทดสอบระดบัชาติ 
 ๑.๕.๑ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑.๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.๕.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับ  ปฐมวยั 
 

 
 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พฒันาการภาคตะวนัออก) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
                                     

 
 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)  ที่อยู ่ 21 หมู่ที่ 2 ต  าบลเขาหินซอ้น  
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน   นายวทิยา  เป่ียมเตม็  เบอร์โทรศพัท ์065 - 3545662    
E-mail : hinsornschool2@gmail.com 
จ านวนครู  34  คน  จ  าแนกเป็น ขา้ราชการครู   32  คน พนกังานราชการ  1  คน  พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  1  
คน เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ  6  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  626  คน    จ  าแนกเป็น ระดบัปฐมวยั  105  คน ระดบัประถมศึกษา  318  คน  
ระดบัมธัยมศึกษา  204  คน   (10 มิ.ยฺ 62) 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)จดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั  มี
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 105 คน ครูผูส้อน 4 คน จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบั ด ีมีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ เด็ก 
ระดบัปฐมวยั 105 คน  มีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์จ านวน 95 คน มีน ้ าหนกัส่วนสูงต ่ากวา่เกณฑ์
จ านวน 10 คน  กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามยัดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย ส่งผลให้
เด็ก ร้อยละ 90 สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้
 คุณภาพเด็กดา้นอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น
(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดจ้ดักิจกรรมที่ส่งเสริมใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ 
จากโครงการกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ โครงการนักวทิยาศาสตร์นอ้ย ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยั
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ร้อยละ100 มีพฒันาการทางดา้นอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยั 
 คุณภาพเด็กดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม นกัเรียนระดบัปฐมวยั
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั   
มีวนิยัในตนเอง  รู้จกัการประหยดัพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอก
หอ้งเรียน มีมารยาททางวฒันธรรมไทย เช่น การไหว ้การทกัทาย จากโครงการหนูนอ้ยมารยาทงาม 
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ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ร้อยละ100 มี
พฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้นกัเรียน
ระดบัปฐมวยัโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเร่ือง
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ตั้งค  าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสยัและพยายามคน้หาค าตอบ อ่านนิทานและเล่า
เร่ืองที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปั้ญหาและสามารถ
ตดัสินใจเร่ืองง่ายๆได ้จากโครงการหอ้งสมุดส าหรับเด็กปฐมวยั กิจกรรมภาษาไทยวนัละค า ส่งผลให้
นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ร้อยละ90 มีพฒันาการดา้น
สติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ดา้นกระบวนการจดัการบริหารและการจดัการหลกัสูตรโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการ
ภาคตะวนัออก) หลกัสูตรปฐมวยัที่ยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ที่ก่อให ้เกิดการเตรียมความพร้อม  เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง  สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน จากโครงการพฒันาแนวการจดั
การศึกษา สถานศึกษาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้น
เขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)มีหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัตามพธุศกัราช2560  
 ดา้นการจดัครูใหเ้พียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มี
การจดัครูที่เหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ 
อยา่งต่อเน่ือง  
    ดา้นส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการ
ภาคตะวนัออก) ไดมี้การพฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้น
การศึกษาปฐมวยัทุกคนลว้นมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลกั สูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั  มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจดักิจกรรม  ทกัษะการสงัเกต และการปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเด็กและผูป้กครอง จาก
โครงการพฒันาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสมัมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ ส่งผลใหค้รูโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มี
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน  
 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยั และพอเพยีง โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น
(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  ที่ค  านึงถึงความ
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ปลอดภยัของผูเ้รียน  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และ
ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แบบเรียนปน
เล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยใีชใ้นการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้มพฒันาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ 
อยา่งปลอดภยั และพอเพยีง 
 การใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ใหบ้ริการดา้นส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์เพือ่พฒันาครูอยา่งเพยีงพอและ
ทัว่ถึง จากโครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการ
สอน  ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  ไดมี้การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน
และจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดัอยา่ง
ต่อเน่ือง จากโครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเขาหิน
ซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดา้นการจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั มีจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ
ทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นให้
เหมาะสมกบัวยั 

ดา้นร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสมตามจินตนาการ
เพือ่ใหร่้างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ 
รู้จกัการรอคอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ 

ดา้นสงัคม   เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง เล่นร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้มีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 
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ดา้นสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จกัการแกปั้ญหา ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  จากโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั โครงการนกัวทิยาสาสตร์นอ้ย  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) 
ไดมี้การจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

การสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข  โรงเรียนบา้น
เขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไดป้ระสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผา่นการเล่น โดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพือ่
ก่อใหเ้กิดความมีน ้ าใจ  ความสามคัคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพือ่ส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั กิจกรรมทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่เด็กสนใจ ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดมี้การจดั
ประสบการณ์ที่สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 

จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั  โรงเรียนบา้นเขาหิน
ซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดจ้ดับรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  ชั้น
เรียนมีบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผือ่เผือ่แต่ต่อกนัและกนั  ซ่ึง
เป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มีหอ้งเรียนที่มี
บรรยากาศ  แจ่มใส  กวา้งขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
หอ้งเรียนใหส้ดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน โครงการ
นิทรรศการวชิาการเด็กปฐมวยั  ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดมี้การ
จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั   

ดา้นการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก  โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) มี
กระบวนการ  การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และการจดั
กิจวตัรประจ าวนั   ดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการที่หลากหลาย เช่น การสงัเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  โดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  เพือ่ไดน้ าผลการประเมินไป
พฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั โครงการนิทรรศการวชิาการเด็กปฐมวยัและกิจกรรม
แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) ไดมี้การ
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ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต างๆ โดยด าเนินกิจกรรมต อไป
น้ี 
     ๑.๑ จดักิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขอนามยัดี โดยใชจ้ดักิจกรรมดงัน้ี 
       - ลา้งมือทุกคร้ังที่ออกจากหอ้งน ้ า 
       - กิจกรรมแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
       - กิจกรรมเปล่ียนรองเทา้ก่อนเขา้หอ้งน ้ า 
       - กิจกรรมดูแลสุขภาพร่างกายใหส้ะอาด เช่น การรักษาเหา การตดัเล็บใหส้ะอาด การมดั
ผมใหเ้รียบร้อย 
       - จดัการประกวดหนูนอ้ยสุขอนามยัดี ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
     ๑.๒ จดัโครงการวนัแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมดงัน้ีจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรคว์นัแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมการวาดภาพระบายสีวนัแม่ กิจกรรมการประดิษฐบ์ตัรอวยพรวนัแม่ กิจกรรมกล่าว
เทิดพระคุณแม่ กิจกรรมท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ กิจกรรมถวายพระพรและการ
แสดงวนัแม่แห่งชาติ และกิจกรรมการกราบแม่ 
    ๑.๓ โครงการวนัเด็กจดักิจกรรมวนัเด็ก มีกิจกรรมวนัเด็กดงัน้ี คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กไดท้  า
กิจกรรมการแสดงเตน้ประกอบเพลงทุกคนและมีกิจกรรมกลางแจง้ใหเ้ด็กไดร่้วมสนุก เช่น 
กินวบิาก เหยยีบลูกโป่ง หลบัตาตีหมอ้ เกา้อ้ีดนตรี 
    ๑.๔ โครงการทศันศึกษาสวนสตัว ์มอนสเตอร์ & อควาเรียม  จ. ชลบุรี จดัพาเด็กเขา้ชมและ
รับฟังความรู้เก่ียวกบัสตัวแ์ต่ละประเภทจากเจา้หนา้ที่ที่ใหค้  าแนะน าและ ร่วมกิจกรรมตอบ
ค าถาม รับรางวลั ร่วมกิจกรรมการใหอ้าหารสตัวต่์างๆเช่น ใหอ้าหารปลาช่อนอเมซอน ให้
อาหารงูเหลือมยกัษ ์ใหอ้าหารกระต่ายและหนูแฮมสเตอร์ โดยมีครูและผูป้กครองคอยให้
ค  าแนะน าใหค้วามรู้อยา่งใกลชิ้ด ในการร่วมกิจกรรม โดยไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวค้ือ
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เพือ่สร้างสายสมัพนัธ์ระหวา่งครู เด็ก และผูป้กครอง พร้อมทั้งใหเ้ด็กไดเ้ปล่ียนบรรยากาศและ
เรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรง 
     ๑.๕ โครงการภาษาไทยวนัละค า มีกิจกรรมดงัน้ี จดัท าส่ือกิจกรรมภาษาไทยวนัละค า ที่มี
การใชส้ระง่ายๆ เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัโดยใช ้ ๕ ค  า/สปัดาห์ มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษควบคู่กนั จดักิจกรรมภาษาไทยวนัละค าโดยใหค้รูออกมาสอนแลว้ใหเ้ด็กอ่าน
ตามภาพแลว้ใชน้ิ้วมือเขียน 
พยญัชนะตามที่เห็นบนอากาศในช่วงกิจกรรมตอนเชา้ซ่ึงเด็กๆจะไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั
ทั้งหมด และจดักิจกรรมทบทวนภายในหอ้งเรียน ของแต่ละชั้น 
   ๑.๖ โครงการนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย  สอดคลอ้งและบูรณาการใหเ้ขา้กบัโครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย จดักิจกรรมนักวทิยาศาสตร์นอ้ยโดยจดักิจกรรมใหเ้ด็กได้
ทดลอง สืบคน้ โดยผา่นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจดัเป็นฐาน
การเรียนรู้ให้เด็กไดเ้ลือกท ากิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

        - กิจกรรมไอศกรีมแสนอร่อย 
        - กิจกรรมทอร์นาโด    
        - กิจกรรมเมล็ดพชืเตน้ระบ า 
        - กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด 

และจดัอุปกรณ์ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น การเดินทาง
ของสี   สนุกกบัฟองสบู่  จรวดหลอด  เป็นตน้ 
       ๑.๗ โครงการหอ้งสมุดส าหรับเด็กปฐมวยั จดักิจกรรมดงัน้ีจดัหนงัสือนิทานที่เหมาะสม
กบัเด็ก ทั้งดา้นทกัษะทางภาษา ความสนใจ จดัโตะ๊และเกา้อ้ีพร้อมชั้นวางหนงัสือที่เหมาะกบั
เด็กใหเ้ด็กเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม จดักระบวนการการใชห้นงัสือที่เหมาะสมกบั
เด็กโดยใชรู้ปภาพจบัคู่ภาพเหมือนระหวา่งหนงัสือ กบัที่เก็บเพือ่ฝึกระเบียบในการใชห้นงัสือ 
       ๑.๘ โครงการธนาคารปฐมวยักบัหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง จดักิจกรรมดงัน้ี คณะครูประจ า
ชั้นแต่ละหอ้งร่วมกนัเตรียมสมุดฝากเงินและตดักระดาษสีที่ใชแ้ทนค่าเงินสีต่างๆ ครูประจ าชั้น
เขียนช่ือและสญัลกัษณ์และอธิบายวธีิการฝากเงินค่าของกระดาษสีที่ใหเ้ด็กๆ แปะ ครูประจ า
ชั้นใหเ้ด็กๆ มาฝากเงินและจะส่งคืนให้เด็กเม่ือเสร็จปีการศึกษา 
      ๑.๙ โครงการหนูนอ้ยมารยาทงาม จดักิจกรรมดงัน้ี ครูที่ไดรั้บมอบหมายสาธิตพร้อมทั้ง
อธิบายท่าทางของมารยาทไทยที่รับผดิชอบ จดัท าป้ายอิงเจท็ที่มีภาพมารยาทไทยที่ครู
รับผดิชอบติดหนา้หอ้งของครูเพือ่ให้เด็กดูเป็น 
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แบบอยา่ง 
      ๑.๑๐ โครงการ “นิทรรศการวชิาการระดบัปฐมวยัคร้ังที่ ๙ ” ขึ้นโดยมีจุดประสงคเ์พือ่ให้
เด็กไดป้ฏิบติักิจกรรมทางวชิาการพร้อมจดันิทรรศการแสดงผลงาน ทางวชิาการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส าหรับเด็กปฐมวยัและจดักิจกรรมบณัฑิตนอ้ยเพือ่แสดงความยนิดีส าหรับเด็กชั้น
อนุบาลปีที่ ๓ ที่ไดจ้บการศึกษาระดบัปฐมวยัเพือ่ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน โดยผา่น
ประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  เพือ่ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน มีทกัษะการ
เคล่ือนไหวตามวยั สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ 
ภยั และส่ิงเสพติด ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายที่สูงขึ้น 

 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้             

ร้อยละ ๑๐๐ 
- รางวลัพระราชทานบา้นนกัวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562-2564 
- เกียรติบตัร/เหรียญรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัอ าเภอ 
- เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ ๑๐๐              

สงัเกตไดจ้ากการกลา้พดู กลา้แสดงออก รู้จกัเขา้แถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จกัหนา้ที่
รับผดิชอบ ตามที่ไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกหอ้งเรียน ตามเขตพื้นที่รับผดิชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพฒันาดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ไดร้้อยละ ๑๐๐ สงัเกต
ไดจ้ากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รู้จกัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ทั้งของส่วนตวัและ
ส่วนรวม รู้จกัยิม้ ทกัทาย อยูเ่ป็นนิจ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

- เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้คิด
เป็นร้อยละ ๙๐  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผูเ้รียนมีพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา  มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน มีทกัษะการเคล่ือนไหวที่
ดี มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 
รู้จกัหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี 
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มี
ความมัน่ใจกลา้แสดงออก ควบคุมอารมณ์
ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ มี
วนิยัความรับผดิชอบ เช่ือฟังค  าสัง่สอน
ของพอ่แม่ ครู มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สามารถประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและศาสนาที่ตนนบัถือได ้
มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั รู้จกัซกัถาม
อยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทกัษาทางภาษา
ที่เหมาะสมกบัวยั มีทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

ผูเ้รียน ควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ที่สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 ครู  ควรจดักิจกรรมกลุ่มใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัท างานตาม
ตารางกิจกรรมประจ าวนัเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะการวาดภาพ
ระบายสี การป้ันรูปต่างๆ  และมีการน าเสนอผลงานเพือ่
เกิดความภาคภูมิใจ  นอกจากน้ีฝึกใหผู้เ้รียนไดค้ิด
วเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์  และคิดสร้างสรรคเ์พิม่ขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

จดักิจกรรม/โครงการ และจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายใหค้รบทั้ง 4 ดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา ใหผู้เ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง มีการฝึก
ทกัษะการคิด ใหผู้เ้รียนรู้จกัการใชแ้ผนผงัความคิด   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ มีทกัษะทาง
ภาษาที่เหมาะสมกบัวยั มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาอยูใ่นระดบัสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานโดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี     โครงการพฒันาการบุคลากรเขา้รับ
การอบรม และจดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน   กิจกรรมส่งเสริม/ปรับปรุงจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ิน กิจกรรมบริหารงานวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมครูจดัท าแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมครูผลิตส่ือ/นวตักรรมใหม่ 
กิจกรรมส่งเสริมงานวิจยั จดัท าและใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีจดัท าวารสารระหวา่งบา้นกบั
โรงเรียนในทุกๆเดือน เพือ่สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กทั้งที่บา้นและโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

  
  2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบตัิการ หลกัสูตร 
- หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยัและพฒันาการดา้น

อารมณ์และจิตใจสมวยั 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ

และการพฒันา โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาเขาหินซอ้น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  วทิยาลยั

เกษตรกรรมและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา  วทิยากรภูมิปัญญา  

ฯลฯ และชุมชนใหก้ารยอมรับและเช่ือถือ ในการบริหาร

จดัการของโรงเรียน 

ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจดั
ใหมี้ครู หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กเพยีงพอ 
- ดา้นผลการจดัการศึกษา ควรพฒันา
ทกัษะเด็กใหมี้สมาธิในการ เรียนรู้และมี 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ที่เกิด
จากการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย 
-ดา้นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

ส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  รักษาความมีภาวะ
เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหค้งไวแ้ละต่อเน่ือง   พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
และปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้เพิม่เติมทอ้งถ่ิน  ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าประสงค ์ แผนกล
ยทุธอ์ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
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โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆที่เนน้ให้เด็กไดมี้ส่วน
ร่วมและส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นอยา่งเตม็ศกัยภาพ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพือ่พฒันา
เด็กใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 

จากการจดัท าโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ท าใหส้ถานศึกษาไดส้ร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ใหส้ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบนัทึกการพฒันาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  หอ้งเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจดักิจวตัรประจ าวนั    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัจนไดรั้บรางวลัในการประกวดกิจกรรม
ต่างๆหลายคร้ังหลาย โอกาส  ทั้งในเขตคุณภาพ
การศึกษา  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมีการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  วทิยาลยั
เกษตรกรรมและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา  วทิยากรภูมิ
ปัญญา  ฯลฯ และชุมชนใหก้ารยอมรับและเช่ือถือ 
เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั รู้จกัซกัถามอยา่ง
ตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ 

-ในดา้นการพฒันา  นกัเรียนยงัขาดทกัษะใน   
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ จึง
ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู ้เรียน
เป็นส าคญั มีการสอนแบบโครงงาน  การสอน
โดยใชค้  าถามน า     เช่น   อะไร เม่ือใด     
อยา่งไร ท าไม การปฏิบติัจริงการศึกษานอก
สถานที่เพือ่น าไปสู่กระบวนการในการทาง
วทิยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์และมีจินตนาการ
และความ คิด สร้างสรรคมี์การจดัท าวจิยัในชั้น
เรียนอยา่ง ต่อเน่ืองจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
ยกระดบั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและยกระดบั 
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เรียนรู้ มีทกัษาทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั คุณภาพโดยรวมส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนน าความรู้จาก 
แหล่ง เรียนรู้มาเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบั
ผูป้กครองและชุมชน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและยกระดบัคุณภาพโดยรวม  
ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน  น าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัผูป้กครองและชุมชน  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน จดักระบวนการเรียนรู้
เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ดา้นคุณภาพของเด็ก  ไดมี้การพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ดา้น
สงัคม และสติปัญญา 
 -  ดา้นกระบวนการบริหารและจดัการ  จดัใหค้รูมีเพยีงพอกบัชั้นเรียน  จดัสภาพแวดลอ้มและ
ส่ือการเรียนรู้และจดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
 -  การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุก
ดา้นอยา่งสมดุล  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเล่นอยา่งมีความสุข มีการจดับรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจดัประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชดั 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัที่น าสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บา้นและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองใหมี้

ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
  1)  โครงการพฒันาแนวการจดัการศึกษา 

2)  โครงการส่งเสริมสุขอนามยัดี 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั 
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ 
ผลงานโดดเด่น 

1. มีพฒันาการดา้นร่างกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแล
ความปลอดภยัของตนเองได ้

โครงการส่งเสริมสุขอนามยัดี 
-กิจกรรมการดูแลสุขอนามยั เช่น การลา้งมือให้
สะอาด การรักษาเหา การตดัเล็บใหส้ะอาด 

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 

2. มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
 

-โครงการส่งเสริมสายสมัพนัธกี์ฬาสีเด็กกบั
ผูป้กครอง 
-โครงการกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
-กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี 
-กิจกรรมการแสดงในวนัเด็ก 

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

3. มีพฒันาการดา้นสงัคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสงัคม  
 

โครงการกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 
- กิจกรรมวนัแม่ 
- กิจกรรมวนัเด็ก 
- กิจกรรมวนัดินโลก 

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

4. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ส่ือสารได ้
มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

โครงการนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
-กิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรมตาม
โครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลกัสูตรครอบคลุม 
พฒันาการทั้ง  4 ดา้น สอดคลอ้งกบั
บริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการพฒันาแนวการจดัการศึกษา 
-ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
ปี2560 
 

-หลกัสูตรสถาน ศึกษา
ปฐมวยั              
พทุธศกัราช 2560 
 

2. จดัครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน - จดัครูใหค้รบชั้นเรียน  
 

3. ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ ดา้น
การ 

โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่ส่งเสริม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ปฏิบตัิงาน 
 

- รายงานกิจกรรม ตาม
โครงการ 
- เกียรติบตัร 
- รูปภาพการจดั 
กิจกรรม 

จดัประสบการณ์ - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -เกียรติบตัร 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/
ผลงานโดดเด่น 

4. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การ 
เรียนรู้ อยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและ
นอก 
หอ้งเรียน 
-กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกลบ้า้น
และทศันศึกษานอกสถานที่ที่เด็กสนใจ 
-จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง 
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ
องคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

- รายงานกิจกรรม ตาม
โครงการ 
- ตารางกิจกรรม 
(ผนวกกิจกรรม 
กลางแจง้) 
- รูปภาพการจดั 
กิจกรรม 
 

5.ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดั 
ประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น 
สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 

-ส่ือในหอ้งเรียน 
-หอ้งปฏิบตัิการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการ 
ประเมินตนเอง 
-การนิเทศติด 
ตาม 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิง 
ประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 

1. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
มีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล เตม็
ศกัยภาพ 
 

-โครงการส่งเสริมสุข อนามยัดี 
 

-รายงานกิจกรรมตาม 
โครงการ 
-รูปภาพการจดั 
กิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บ ประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
 

-โครงการส่งเสริมสายสมัพนัธ์
กีฬาสีเด็ก กบัผูป้กครอง 
-โครงการทศันศึกษา 

-รายงานกิจกรรมตาม 
โครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

3. จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อ 
และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 
  

โครงการนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
-กิจกรรมการทดลอง 
วทิยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรม 
ตาม 
โครงการ 
-รูปภาพการจดั 
กิจกรรม 
 

4. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุง 
การจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

โครงการนิทรรศการ 
วชิาการเด็กปฐมวยั 
-กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 
-กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 

-รายงานกิจกรรมตาม 
โครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
-เกียรติบตัร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

(ระดับขั้นพืน้ฐาน) 
 
 

 
 
โรงเรียนบ้านบ้านเขาหินซ้อน (พฒันาการภาคตะวนัออก) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)  ที่อยู ่ 21 หมู่ที่ 2 ต  าบลเขาหินซอ้น  
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน   นายวทิยา  เป่ียมเตม็  เบอร์โทรศพัท ์065 - 3545662    
E-mail : hinsornschool2@gmail.com 
จ านวนครู  34  คน  จ  าแนกเป็น ขา้ราชการครู   32  คน พนกังานราชการ  1  คน  พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  1  
คน เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ  6  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  626  คน    จ  าแนกเป็น ระดบัปฐมวยั  62  คน ระดบัประถมศึกษา  318  คน  
ระดบัมธัยมศึกษา  204  คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) จดัการเรียนการสอนระดบั
ประถมศึกษา มีนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ  านวน 522 คน  
ครูผูส้อน 32 คน จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ่นระดบั ดี มีผลการ
ด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ รวมทั้งการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการ
มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและ
สงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียนสถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรียน
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ใหพ้ฒันาสูงขึ้น จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน การเขียน และการ
คิดค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  จดัแหล่งเรียนรู้ภายในใหเ้หมาะสม มีส่ือดา้น
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลา้แสดงออก และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข เนน้ทกัษะการท างานร่วมกนั ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณเป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น จากการ
ประเมินนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คร่ังที่ 1  อยูใ่น
ระดบัพอใชข้ึ้นไป  จ  านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.66  ผลการเขียนไดใ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  คร้ังที่ ๑ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 60 คน คิดเป็น    ร้อยละ 100  และปรับปรุง จ านวน -  คน 
คิดเป็นร้อยละ – ผลการประเมินการอ่านออกเสียงในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  อยูใ่นระดบั พอใช้
ขึ้นไป จ านวน 232 คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.72  และปรับปรุง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28   ผล
การประเมินการอ่านรู้เร่ืองในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6  อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 232 
คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.72  และปรับปรุง จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ผลการประเมินการเขียน
ค า  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 81 คน คิดเป็น    ร้อยละ 94.19  
และปรับปรุง จ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 6.78  ผลการประเมินการเขียนเร่ือง  ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 231  คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.3   และปรับปรุง 
จ านวน 4   คน คิดเป็นร้อยละ 1.7    และผลการประเมินการอ่านออกเสียงคร่ังที่ 2 ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป  จ  านวน  286  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.95  ควรปรับปรุง  
9 คน คิดเป็นร้อยละ  3.05  ผลการประเมินการอ่านรู้เร่ืองระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   อยูใ่นระดบั
พอใชข้ึ้นไป จ านวน  291  คิดเป็นร้อยละ 98.64  และควรปรับปรุง 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.36   ผลการ
ประเมินการเขียนค าระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  คร้ังที่ ๒ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 137  
คน คิดเป็น    ร้อยละ 93.20  และปรับปรุง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 ผลการประเมินการเขียน
เร่ืองระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  คร้ังที่ ๒ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 142  คน คิดเป็น    
ร้อยละ 96.60  และปรับปรุง จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ผลการประเมินการเขียนเร่ืองระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  คร้ังที่ ๒ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 148  คน คิดเป็น    ร้อยละ 100  และ
ปรับปรุง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0    นกัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พจิารณาอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการ
ท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้
โดย โครงการ/ กิจกรรมพฒันาการอ่านเขียนภาษาไทย  นกัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของ
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ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเขา้ร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจดัขึ้น นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มี
ผลการอ่านคิด วเิคราะห์และเขียนผา่นเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนดมาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียนตามที่วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันั้นโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)จึงก าหนด
มาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน  ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดงัน้ี นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค  านวณเป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันาตนเอง และสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่ง
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรมมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ 
หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดบัชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของ
สงัคมมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผูเ้รียนยอมรับการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้น 
เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
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สงัคม แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มี
ความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 
 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบา้นบา้นเขาหินซ้อน (พฒันาการภาคตะวนัออก)  การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ขอ้มูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน  ในการด าเนินการพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการศึกษา 
ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวิชาชีพ  ตามความตอ้งการของครูและ
สถานศึกษา   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   และ
จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพ
ของโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)  โดยประเมินภาพความส าเร็จดงัน้ี โรงเรียนมี
เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่โรงเรียนก าหนดชดัเจน   สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และของตน้สงักดั  รวมทั้งทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมมีระบบการบริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็น
ระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบตัิ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  มีการบริหารอตัราก าลงั  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษามีการบริหาร
จดัการเก่ียวกับงานวิชาการ  พฒันาหลกัสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน  
เช่ือมโยงวถีิชีวติจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียน
แบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความ
ตอ้งการและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียนจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ  มีความปลอดภยั จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  สนับสนุน
การบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน  จดัหา พฒันาและบริการ
ดา้นเทคโนโลย ี สารสนเทศ  จดัให้มีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการและการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
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         ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยา่งหลากหลาย มุ่งส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั (Active 
learning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ใหเ้ด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันา
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียน
การสอนที่เนน้ทกัษะการคิด เช่น ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุกคนท างานวจิยัใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เร่ือง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี  ครูจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  ให้
นกัเรียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ มีแผนการจดัการเรียนรู้ และจดักิจกรรมส าหรับ
นกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ ใหน้ักเรียนไดฝึ้กทกัษะ ไดแ้สดงความคิดเห็น ได้
แสดงออก เป็นผูส้ามารถสรุปองคค์วามรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได้ ครู
ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เนน้
การมีปฏิสมัพนัธ ์ระหวา่งเด็ก  กบัครู  ครูกบัเด็ก         เด็กกบัเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ครูร่วมกนัออกแบบการวดัผลประเมินผลเพือ่ตรวจสอบ และประเมินผูเ้รียน
อยา่งมีขั้นตอน ใชเ้คร่ืองมือ วธีิการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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ช่ือโรงเรียน โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น(พฒันาการภาคตะวนัออก)  ที่อยู ่ 21 หมู่ที่ 2 ต  าบลเขาหินซอ้น  
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน   นายวทิยา  เป่ียมเตม็  เบอร์โทรศพัท ์065 - 3545662    
E-mail : hinsornschool2@gmail.com 
จ านวนครู  34  คน  จ  าแนกเป็น ขา้ราชการครู   32  คน พนกังานราชการ  1  คน  พีเ่ล้ียงเด็กพิการ  1  
คน เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ  6  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  626  คน    จ  าแนกเป็น ระดบัปฐมวยั  105  คน ระดบัประถมศึกษา  318  คน  
ระดบัมธัยมศึกษา  204  คน  (10 มิ.ย. 62) 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการ
สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการ
ประชุมปฏิบตัิการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) เพือ่ใหค้รูใชเ้ป็นกรอบในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายที่วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดรับกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ไดมุ่้งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดงันั้นโรงเรียนบา้น
บา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน  ดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
ค  านวณ รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ 
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร 
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และการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียนที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแ้ก่1)
โครงการพฒันาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพฒันาการอ่านออก เขียนได ้กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี ศิลปะ 
กิจกรรมกีฬาสี 3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์กิจกรรมออมทรัพย ์
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 4)โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็นระบบ 
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ (เปิดบา้นวชิาการ)  กิจกรรมหอ้งสมุด 5)โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพผูเ้รียนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  กิจกรรมยก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้  O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงั
เป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรียนใหพ้ฒันาสูงขึ้น 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั 
เนน้ทกัษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ 
มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีส่ือดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  ผูเ้รียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา้แสดงออก และ

 
การจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 

ยงัขาดการปฏิบติัที่ต่อเน่ือง จริงจงั       การยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ ๔ กลุ่มสาระหลกัยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันา
ต่อไป ผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียนปีการศึกษา 
2562 ในระดบัชั้น ประถมศึกษาปีที่  6 มีผลการ
ประเมินใน ๔ กลุ่มสาระหลกัอยูใ่นการ ต  ่าและไม่
ผา่นเกณฑ ์จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป   ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่  ๓ มีผลการประเมินใน ๔ กลุ่มสาระ   
โดยสาระภาษาไทย และภาองักฤษ มีผลการประเมิน
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

ที่เพิม่ขึ้นจากปีการศึกษา  2561 มี การพฒันาส่วน
สาระคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มีผลการประเมิน 
ต ่าและไม่ผา่นเกณฑ ์จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป 

จดักิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค  านวณ
ใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหนา้
และการพฒันาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

 1) พฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณเป็นไปตาม
เกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น  

2) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณา
อยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล   

3) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

4) พฒันาใหน้กัเรียน มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
พฒันาตนเอง และสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  

5) พฒันาใหน้กัเรียน มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พฒันาใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานใน
การจดัการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  

7) พฒันาใหน้กัเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามทีส่ถานศึกษามีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พฒันาใหน้กัเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 

9) พฒันาใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระหลกั  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบา้นเขาหินซ้อน (พฒันาการภาคตะวนัออก)  การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ขอ้มูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชัดเจน  ในด าเนินการพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการศึกษา 
ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวิชาชีพ  ตามความตอ้งการของครูและ
สถานศึกษา   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   และ
จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพ
ของโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการไดแ้ก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่โรงเรียนก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ความตอ้งการของ
ชุมชน  มีระบบการบริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดย
น าแผนไปปฏิบติั   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการ
บริหารอตัราก าลงั  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน  น า
ขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พฒันาและ
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา มีการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ รวมถึงการจดัการเรียน
การสอนของกลุ่มเรียนร่วมดว้ย มีการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความตอ้งการ
และจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในและภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภยั จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนุนการ
บริหารจดัการ และ การจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน พฒันาบริการดา้นเทคโนโลย ี 
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สารสนเทศ  มีหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้อยา่ง
เหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ ที่ก  าหนด
ไวช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนตาม
ความตอ้งการของชุมชน  วตัถุประสงคข์อง
แผนการจดัการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและตน้สงักดั  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม  พฒันางานวชิาการเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบ
ดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความ
เช่ียวชาญตรงตามความตอ้งการ  ใหเ้ป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางาน
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

โรงเรียนควรจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียนที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนรู้  มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชดัเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

1) มีโครงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  
2)  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 
3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนยค์วบคุมระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์โรงเรียนบา้นเขา

หินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) 
4)  โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 
5)  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งเรียนรู้  
6)  พฒันางานสวนพฤกษศาสตร์ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการ

สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการ
ประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบตัิ (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่น
กระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่
ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใช้
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และ
สอนตามแผน ครูผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้
ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบั
หน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้ง
มือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ  1 เร่ือง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม
ชุมนุม ใหน้กัเรียนเลือกตามความถนดัและความสนใจผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง การบนัทึก
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การใชส่ื้อ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และ
น าผลมาพฒันาผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจยัชั้นเรียนและน าผลไปแกไ้ข
ปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้โดยจดักิจกรรม  (Open house) ใหน้กัเรียนน าเสนอผลงาน และครูจดันิทรรศการแสดงผลงาน
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสถานศึกษาในเขตคุณภาพพนมสารคาม ๔ 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการ
สอน โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ที่เนน้
ทกัษะกระบวนการคิด ไดป้ฏิบตัิจริง มีการให้
วธีิการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใหน้กัเรียน
แสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพือ่
นกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

1) โครงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
3) โครงการพฒันางานสวนพฤกษศาสตร์ 
4) โครงการพฒันาทกัษะทางดนตรี นาฏศิลป์แบบกา้วหนา้ 
5) โครงการจดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ เก่ียวกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
6) โครงการพฒันาการเรียนรู้เกษตรกรรม 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหส้ถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบั ดี 
ผลที่สนบัสนุนการประเมินตนเอง ดงัน้ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 คร่ังที่ 1  อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป  จ  านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.66  ผลการ
เขียนไดใ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คร้ังที่ ๑ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 60 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100  และปรับปรุง จ านวน -  คน คิดเป็นร้อยละ – ผลการประเมินการอ่านออกเสียงในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-6  อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 232 คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.72  และปรับปรุง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28   ผลการประเมินการอ่านรู้เร่ืองในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6  
อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 232 คน คิดเป็น    ร้อยละ 98.72  และปรับปรุง จ านวน 3  คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.28 ผลการประเมินการเขียนค า  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป 
จ านวน 81 คน คิดเป็น    ร้อยละ 94.19  และปรับปรุง จ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 6.78  ผลการ
ประเมินการเขียนเร่ือง  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 231  คน 
คิดเป็น    ร้อยละ 98.3   และปรับปรุง จ านวน 4   คน คิดเป็นร้อยละ 1.7    และผลการประเมินการอ่าน
ออกเสียงคร่ังที่ 2 ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป  จ  านวน  286  คน  คิด
เป็นร้อยละ  96.95  ควรปรับปรุง  9 คน คิดเป็นร้อยละ  3.05  ผลการประเมินการอ่านรู้เร่ืองระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป จ านวน  291  คิดเป็นร้อยละ 98.64  และควรปรับปรุง 
4 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.36   ผลการประเมินการเขียนค าระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  คร้ังที่ ๒ อยู่
ในระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 137  คน คิดเป็น    ร้อยละ 93.20  และปรับปรุง จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.80 ผลการประเมินการเขียนเร่ืองระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  คร้ังที่ ๒ อยูใ่นระดบั พอใช้
ขึ้นไป จ านวน 142  คน คิดเป็น    ร้อยละ 96.60  และปรับปรุง จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ผล
การประเมินการเขียนเร่ืองระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  คร้ังที่ ๒ อยูใ่นระดบั พอใชข้ึ้นไป จ านวน 
148  คน คิดเป็น    ร้อยละ 100  และปรับปรุง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0    มีความสามารถในการ
ส่ือสารเรียนรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑต์ามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดบัชาติ 
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3 ปียอ้นหลงัยงัไม่เป็นไปตามเกณฑส์ถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติในบางวชิา
และระดบัชั้นที่สอบ นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคุณธรรมน าชีวติ ท าใหน้กัเรียนไม่มีอตัราความ
เส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็ไม่มีการทะเลาะววิาทใน
โรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศที่พร้อมใชง้าน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็ว
สูงเพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุกหอ้งเรียนมีครูครบขั้น ครูจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรม 
Active learning เพือ่ส่งเสริมการคิดและปฏิบติัจริงทุกชั้นเรียน ครูไดรั้บการพฒันาตามโครงการคูปอง 
และน าความรู้มาจดัท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
ผูบ้ริหารมีสมัพนัธภ์าพที่ดีกบัชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใชท้รัพยากรจากชุมชน มี
โครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนดี
ประจ าต  าบล  
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์
โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  โครงการตลาดนดั
อาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนกัเรียนใหพ้ฒันาสูงขึ้น  
         2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจดัการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
       4. จดัแหล่งเรียนรู้ภายในไดเ้หมาะสม มีส่ือ
ดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดบัชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน 

ค  านวณใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของ
นกัเรียน 
          5. การพฒันาความสามารถภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน 
          6. ความสามารถในการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของครูผูส้อน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

1) โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ o - net 
2) โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 
3) จดัท าแผนการพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทศัน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
5) โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน / โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
6) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมพเิศษเพือ่
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้
กิจกรรมพฒันาการอ่านออก 
เขียนคล่อง กิจกรรมการอ่าน
ประสานผูป้กครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแกปั้ญหา 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ดว้ยโครงงาน 

แบบฝึกทกัษะ 
ผลงานนกัเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 
 

กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนกัเรียน,นวตักรรมของครู 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มีหอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมเปิดบา้น
วชิาการ 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
- ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชั้น 
 ป.1-ม. 3 

6. มีผลการทดสอบระดบัชาต ิ
 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ผูเ้รียนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการพฒันาอาชีพพื้นฐาน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง  

โครงการตลาดนดัอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พงึประสงค ์

- ภาพการเขา้ค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ
ความเป็นไทย 

โครงการสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ินและวนั
ส าคญั 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวนั
ส าคญัต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมนกัเรียนเรียนร่วม - บนัทึกนกัเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สงัคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผูเ้รียน กีฬาสี , 
โครงการพฒันาทกัษะดนตรี  
นาฏศิลป์แบบกา้วหนา้ 

- แบบบนัทึกน ้ าหนกั/ส่วนสูงของ
นกัเรียน 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และ 
 พนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

โครงการระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

งานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. ด าเนินงานพฒันางานวชิาการ
ที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- หลกัสูตรรายวชิาเพิม่เติม 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
4. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
  

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บนัทึกการไปราชการ 
- บนัทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย 

5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เช่น หอ้งสมุด 
หอ้งปฏิบตัิคอมพวิเตอร์ 
- สวนพฤกษศาสตร์ 

6. จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 
 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนยค์วบคุม
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น / 
ปรับปรุงคอมพวิเตอร์  
หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

- หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
- ระบบเครือข่ายสญัญาณคอมพวิเตอร์
ภายในโรงเรียน 
 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
คิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได้ 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ดว้ยโครงงาน 

ผลงานนกัเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้/กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทศัน์แหล่งการเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยูแ่ละทนัสมยั 
- หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
- แบบบนัทึกการใชห้อ้งปฏิบตัิ/
ส่ือ 
-  หอ้งสมุด 

3. มีการบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิด
อยา่งเป็นระบบ 

- โครงงาน 
- วจิยัชั้นเรียน 
- ผลงานนกัเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบและน าผลมา
พฒันาผูเ้รียน 
 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินดา้นการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 
 

งานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ขอ้มูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
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ภาคผนวก 
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บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………. 
ตามที่โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)  อ าเภอพนมสารคาม  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และน าเสนอขอ ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น      

 ขา้พเจา้และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ไดศ้ึกษารายละเอียด
ของรายงานประจ าปีแลว้ ปรากฏวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง กบัผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ขา้พเจา้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖๒ จึงมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดบัปฐมวยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก)  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และขอใหท้างโรงเรียนไดน้ าผลการ ประเมินไปพฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ก  าหนดไวต่้อไป 

 
…………………………...   ……………………………… 
(นายวทิยา  เป่ียมเต็ม)      (นายพิษณพุงษ์  เศรษฐวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) 
 ที่อยู:่ เลขที่  ๒๑    หมู่ที่ ๒  บา้นเขาหินซอ้น ต าบลเขาหินซอ้น     อ  าเภอพนมสารคาม    
                จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รหสัไปรษณีย ์๒๔๑๒๐ 
 สงักดั: ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 โทรศพัท:์ ๐๓๘๕๕๔๙๒๓  โทรสาร : -  

E-Mail :  hinsornschool๒@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดบัชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๓๒ ๒ ๑ ๕ ๔๑ 

 

 ๒) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๓๕ ๖ - ๔๑ 
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 ๓) สาขาวชิาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 
คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๓ ๒๐ 
๓. คณิตศาสตร์ ๔ ๒๐ 
๔. วทิยาศาสตร์ ๒ ๒๐ 
๕. ภาษาองักฤษ ๓ ๒๐ 
๖. สงัคมศึกษา ๒ ๒๐ 
๗. ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ ๓ ๒๐ 
๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๔ ๑๘ 
๙. การงานอาชีพ ๒ ๒๐ 
๑๐. ประถมศึกษา ๒ ๒๐ 
๑๑. แนะแนว ๑ ๑๘ 
๑๒.  คอมพวิเตอร์ ๓ ๒๒ 
๑๓.  ปฐมวยั ๔ ๓๐ 

รวม ๓๔  
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนกัเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม  ๖๒๖  คน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๒ ๑๙ ๒๓ ๔๒ ๒๑ 
อ.๓  ๒ ๓๔ ๒๘ ๖๒ ๓๑ 
รวม ๔ ๕๓ ๕๑ ๑๐๔  
ป.๑ ๒ ๓๖ ๒๘ ๖๔ ๓๒ 
ป.๒ ๒ ๓๐ ๒๓ ๕๓ ๒๗ 
ป.๓ ๒ ๒๒ ๒๐ ๔๒ ๒๑ 
ป.๔ ๒ ๓๓ ๒๒ ๕๕ ๒๘ 
ป.๕ ๒ ๒๙ ๒๕ ๕๔ ๒๗ 
ป.๖ ๒ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ๒๕ 
รวม ๑๒ ๑๗๘ ๑๔๐ ๓๑๘  
ม.๑ ๒ ๓๙ ๓๖ ๗๕ ๓๘ 
ม.๒ ๒ ๓๑ ๒๓ ๕๔ ๒๗ 
ม.๓ ๒ ๔๔ ๓๑ ๗๕ ๓๘ 
รวม ๖ ๑๑๔ ๙๐ ๒๐๔  

รวมทั้งหมด ๒๒ ๓๔๕ ๒๘๑ ๖๒๖  
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั ๓ ขึ้นไป 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพฒันาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔
ด้าน 

ร่างกาย 
อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๔๐ ๓๘ ๓๙ ๓๗ ๔๒ 
อ.๓ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๕๘ ๖๓ 
รวม ๑๐๒ ๑๐๑ ๑๐๒ ๙๕ ๑๐๕ 

ร้อยละ ๙๗.๑๔ ๙๖.๑๙ ๙๗.๑๔ ๙๐.๔๗ ๑๐๐ 

 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของนกัเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั ๓ ขึ้นไป 

      ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ติศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา
ฯ 

ปร
ะว
ัติศ

าส
ตร์

 

ภา
ษา
อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ

ฯ 

ป.๑ ๒๗ ๒๒ ๑๑ ๒๐ ๑๗ ๑๘ ๔๐ ๒๔ ๖๐ 
ป.๒ ๓๓ ๓๕ ๔๑ ๔๑ ๓๖ ๑๕ ๔๖ ๔๖ ๔๖ 
ป.๓ ๒๘ ๓๐ ๓๔ ๓๕ ๓๔ ๓๗ ๔๒ ๔๒ ๔๒ 
ป.๔ ๔๑ ๓๑ ๓๒ ๓๖ ๓๗ ๒๘ ๕๕ ๓๔ ๕๕ 
ป.๕ ๓๓ ๒๙ ๓๓ ๓๔ ๒๘ ๒๗ ๕๓ ๓๓ ๕๔ 
ป.๖ ๒๒ ๒๔ ๒๙ ๓๒ ๓๑ ๒๖ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
ม.๑ ๒๐ ๑๙ ๓๐ ๔๔ ๕๗ ๒๓ ๕๘ ๓๖ ๓๘ 
ม.๒ ๓ ๑๐ ๑๔ ๒๘ ๓๗ ๖ ๓๘ ๒๖ ๓๔ 
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ระดับช้ัน 

รายวิชา (พื้นฐาน) 
ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ติศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา
ฯ 

ปร
ะว
ัติศ

าส
ตร์

 

ภา
ษา
อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ

ฯ 

ม.๓ ๒๒ ๑๗ ๒๑ ๔๐ ๕๐ ๑๐ ๕๑ ๔๖ ๒๕ 
รวม ๒๒๙ ๒๑๗ ๒๔๔ ๓๑๐ ๓๒๗ ๑๙๐ ๔๒๘ ๓๓๒ ๓๙๙ 

ร้อยละ ๔๙.๗๘ ๔๗.๑๗ ๕๓.๐๔ ๖๗.๓๙ ๗๑.๐๙ ๔๑.๓๐ ๙๓.๐๔ ๗๒.๑๗ ๘๖.๗๔ 
 

๒) ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน  ในระดบัดีขึ้นไป 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๐ - - ๖๐ - ๖๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๔๖ - - ๒๔ ๒๒ ๔๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๔๒ - - ๔๒ - ๔๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๕๕ - - ๕๕ - ๕๕ ๑๐๐ 
ป.๕ ๕๔ - - ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๖๖ - - ๖๖ - ๖๖ ๑๐๐ 
ม.๒ ๓๙ - - ๓๙ - ๓๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๒ - - ๕๒ - ๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๔๖๐ - - ๔๐๙ ๕๑  ๑๐๐ 
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๓) ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดีขึ้นไป 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๐ - - ๖๐ - ๖๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๔๒ - - ๔๒ - ๔๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๕๕ - - ๕๕ - ๕๕ ๑๐๐ 
ป.๕ ๕๔ - - ๕๔ - ๕๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๖๖ - - ๖๖ - ๖๖ ๑๐๐ 
ม.๒ ๓๙ - - ๓๙ - ๓๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๒ - - ๕๒ - ๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๔๖๐ - - ๔๖๐ - ๔๖๐ ๑๐๐ 

 
๔) ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพทุธศกัราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดบัผา่นขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- ๒ ๒๔ ๒๐ ๔๖ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๒ ๒๗ ๑๗ ๔๖ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา 

- - ๑๒ ๓๔ ๔๖ ๑๐๐ 
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สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๔. ความสามารถ
ในการใชท้กัษะ
ชีวติ 

- - ๙ ๓๗ ๔๖ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลย ี

- - ๘ ๓๘ ๔๖ ๑๐๐ 

รวม - ๔ ๘๐ ๑๔๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 

 

๕) ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานพทุธศกัราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดบัผา่นขึ้น
ไป 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- ๓ ๒๖ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๓ ๒๖ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา 

- ๑ ๒๘ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวติ 

- - ๒๐ ๓๒ ๕๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี

- - ๙ ๔๓ ๕๒ ๑๐๐ 

รวม - ๗ ๑๐๙ ๑๔๔ ๒๖๐ ๑๐๐ 
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๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติ 
   ๑.๕.๑  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ดา้นภาษา    
ดา้นค านวณ    
ดา้นเหตุผล    

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน    

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ร้อยละของ
ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ร้อยละของ
ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ดา้นภาษา ๕๕.๘๐ ๔๙.๘๙ - ๕.๙๑   
ดา้นค านวณ ๓๔.๔๐ ๔๖.๖๕ ๑๒.๒๕   
ดา้นเหตุผล ๓๘.๐๕ ๔๓.๘๔ ๕.๗๙ - - 
รวมความสามารถ
ทั้ง ๓ ด้าน 

๓๗.๘๓ ๔๖.๔๖ 
๘.๖๓   

 
 
 
 
 
 
 

 



53 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

๑.๕.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๐.๘๖ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๑๔ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วทิยาศาสตร์ ๒๘.๖๐ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 
ภาษาองักฤษ ๒๕.๗๑ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 

 
    ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

ภาษาไทย ๔๑.๑๖ ๕๒.๓๗ ๑๑.๒๑ ๔๐.๘๖ - ๑๑.๕๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๔๔ ๓๒.๗๗ ๐.๓๓ ๒๗.๑๔ - ๕.๖๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

วทิยาศาสตร์ ๓๒.๔๔ ๓๔.๕๔ ๒.๑ ๒๘.๖๐ - ๕.๙๔ 
ภาษาองักฤษ ๒๖.๘๓ ๓๒.๐๑ ๕.๑๘ ๒๕.๗๑ - ๖.๓ 
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๑.๕.๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๙.๗๘ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๘๐ ๒๖.๙๘ ๓๐.๐๗ 
วทิยาศาสตร์ ๒๙.๘๘ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาองักฤษ ๒๗.๑๖ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ภาษาไทย ๔๑.๐๕ ๔๙.๓๖ ๘.๓๑ ๔๙.๗๘ ๐.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๖๐ ๒๔.๐๐ ๒.๔ ๒๐.๘๐ - ๓.๒ 
วทิยาศาสตร์ ๒๘.๒๕ ๓๑.๘๑ ๓.๕๖ ๒๙.๘๘ - ๑.๙๓ 
ภาษาองักฤษ ๒๕.๕๕ ๒๔.๙๓ - ๐.๖๒ ๒๗.๑๖ ๒.๒๓ 
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      ค าส่ังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  (พฒันาการภาคตะวนัออก)  
                           

  ที.่........../  2563 
เร่ือง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมการประเมนิคุณภาพตาม

มาตรฐาน    การศึกษาปฐมวยั  และการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................ 
             ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ระกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกนัภายนอกของสถานศึกษา  ใชเ้ป็น
เป้าหมายในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน  คุณภาพดา้นการบริหารและการจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  รวมทั้งระบบการประกนัคุณคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลนั้น 

  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียน
บา้นเขาหินซอ้น  (พฒันาการภาคตะวนัออก)  จึงขอแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคคลากร
การศึกษาเพื่อรับผดิชอบและร่วมกนัวางแนวการปฏิบติังานในเร่ืองแนวการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ดงัน้ี 

          1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.นายวิทยา  เป่ียมเตม็   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นายอภิชาติ  อยูจุ่ย้  ครู  ค.ศ. 3   รองประธาน 
3. นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู ค.ศ. 2 กรรมการและเลขานุการ 
4. นางประไพวรรณ  ประทุมทอง    ครู  ค.ศ. 1  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ
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        มหีน้าที ่ ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ  านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการด าเนินการ   การศึกษาระดบัปฐมวยั 
    มาตรฐานที ่1   คุณภาพของเด็ก   ผู้รับผิดชอบได้แก่ 

           1.นางชุติมณ  ราญรอณ            ครู  ค.ศ.  1   หวัหนา้ 
           2.นางสาวจิราพร  นาคสุข  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
           3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
           4..นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
          5.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1       กรรมการและเลขานุการ 
      มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ผู้รับผดิชอบได้แก่ 

1.นางสาวจิราพร  นาคสุข  ครู ผูช่้วย  หวัหนา้ 
2.นางชุติมณ  ราญรอณ  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
4.นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
5.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1 กรรมการและเลขานุการ 

     มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ 

1.นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1  หวัหนา้ 
2.นางชุติมณ  ราญรอณ  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
3.นางสาวสุภาพร  แปนวงค ์  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
4.นางสาวจิราพร  ชยัดิษฐ์     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
5.นางสาวจิราพร   นาคสุข  ครูผูช่้วย กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการด าเนินการ   การศึกษาระดบัขั้นพืน้ฐาน 
     มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน    ผู้รับผดิชอบได้แก่ 

1.นายอภิชาติ  อยูจุ่ย้  ครู  ค.ศ. 3  หวัหนา้ 
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2.นางธนชัชา  นาแพง  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
3.นางเจียมรัตน์  วรหวงั ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
4.นางวารุณี   หสัเสนะ  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
5.นางพรพิมล  โชติโก  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
6.นางนนัทน์ภสั  มณีวงค ์ ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
7.นางลดัดาวลัย ์ ช่ืนใจดี พนกังานราชการ กรรมการ 
8.นางสมใจ  สุวรรณกูล ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
9.นายธนวุฒิ  กาตีวงศ ์  ครูผูช่้วย  กรรมการ 
10.นางสาววนัดี  เธียรประมุข ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
11.นางสาวปิยะวรรณ  ยีส่ารพฒัน์ครูผูช่้วย  กรรมการ 
12.นางสาวกาญจนา บุญมี ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
13.นางชลอ  สงดั  ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
14.นายภาณุพงค ์ ค  าวิชยั ครู  ค.ศ. 1  กรรมการ 
15.นางนุศรา  ทองสุวรรณ ครู  ค.ศ.  3  กรรมการ 
16.นางสาวพชัรมยั  ทองแพง ครู  ค.ศ.  1  กรรมการ 
17.นางบวัหลวง  บุตรทอง ครู  ค.ศ.  2  กรรมการและเลขานุการ 

      มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ผู้รับผดิชอบได้แก่ 
1.นายพรศกัด์ิ  อินทนิล ครู  ค.ศ. 2  หวัหนา้ 
2.นางเกษร   แจ่มใส  ครู  ค.ศ.3  กรรมการ 
3.นายสุภกฤต  ธีรานุวตัน์ ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
4.นายชชัวาล  แสงทอง ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
5.นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
6. นางสาวปรียาพร  บุญสันทรีย ์ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
 7.นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั     
ผู้รับผดิชอบ ได้แก่ 

1.นายณรงคศ์กัด์ิ  เจริญสิทธิชยั ครู  ค.ศ.  3   หวัหนา้ 
 2.นางธนชัชา  นาแพง   ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 
3.นางทศันี  ไชยฤทธ์ิ   ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 
4.นายประสิทธ์ิ  เทพโกมุท  ครู  ค.ศ.  3    กรรมการ 
5.นางสาวพิมพพ์ิษา  วิบุลศิลป์  ครู ค.ศ.  1   กรรมการ 
6.นางสาวปทิดา  เทียมเมฆ  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
7.นางสาวนนัทวลัย ์นิลสัยมัน่  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 
8.นางสาวจิรดา  บุริโส   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
9.นางสาวสุภาวดี  ศรีเรือง     นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
10.นางบวัหลวง  บุตรทอง  ครู  ค.ศ.  2 กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้าที ่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากบั ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงาน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

4. ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึง
ของ การบริหารการศึกษาท่ีประกอบดว้ย 8 ประการคือ  

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
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5) จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
5. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษา ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบดว้ย  

1 นางสาวพิมพพ์ิษา  วิบุลศิลป์       ครู ค.ศ. 1  ประธานกรรมการ  
   2 นางประไพวรรณ  ประทุมทอง ครู ค.ศ. 1  กรรมการ  

3 นางบวัหลวง  บุตรทอง    ครู ค.ศ. 2 กรรมการและเลขานุการ  
มหีน้าที ่ด  าเนินการรวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(SAR) ปี การศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
   
   ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  และใหก้รรมการและเลขานุการ  ประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผดิชอบในแต่ละ
มาตรฐานรวบรวมผลงานและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปดว้ยความตั้งใจให้
เกิดผลดี  บรรลุวตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
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ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี     ๓   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
   ลงช่ือ............................................ 

       (นายวิทยา  เป่ียมเตม็) 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น( พฒันาการภาคตะวนัออก) 
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