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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื นฐาน 
 บทน้า   
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั งอยู่ที่ เลขที่ 200 
หมู่ 2 ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000   
 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  ตั งอยู่  หมู่  2 ต้าบล บ้านเก่า    อ้าเภอ เมืองกาญจนบุรี     
จังหวัด กาญจนบุรี สังกัด ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 โทร 091-7567990 E-mail: huaynamkhaokan1@gmail.com  Website: www.huaynamkhao.ac.th  
 เปิดท้าการสอนระดับชั นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ถึง
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประมาณ 65 กิโลเมตร มีรถประจ้าทางไปกลับวันละ 6 เที่ยว บริเวณ
เนื อที่ 13 ไร่ 39 ตารางวา มีอาคารเรียน จ้านวน 5 อาคาร และอาคารประกอบ 3 อาคาร เป็นโรงเรี ยนในพื นที่ชายแดน
ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ประชากรมีหลายเชื อชาติหลายศาสนา และมีชนกลุ่มน้อย ที่ด้อยโอกาส อาศัยอยู่มาก 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าไร ่รับจ้าง และหาของป่าขาย มีข้าราชการครทูั งสิ น  21  คน นักการภารโรง 1 คน  
ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้เรียนรวมทั งสิ น 424 คน 
  ผู้อ้านวยการโรงเรียน นายโชค     เอียดช่วย 

ตอนที่ 2 การน้าเสนอผลการประเมินตนเอง 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศึกษา 2564 
 ตามที่โรงเรียนบ้านหว้ยน ้าขาว ได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2564 ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัดรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ้าทุกปี และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแลเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 
 บัดนี การด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตารางสรุปผลได้ดังนี  
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ผลส้าเร็จ 
ของสถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก        ดีเลิศ        ดีเลิศ      บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ดีเลิศ        ดีเลิศ      บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็น
ส้าคัญ 

        ดีเลิศ        ดีเลิศ      บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มี

น ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา ท้างาน
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันอย่างดี 
 
2. ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลส้าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม      สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่้ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม      สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่้ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม      สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่้ากว่าเป้าหมาย 

  

 จากผลการด้าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพฒันาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายทีต่ั งไว้แต่ละมาตรฐาน แต่ละระดบัการศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถดา้นการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค้านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ปีการศึกษา 2564 ครูผู้สอนจัดท้าแผนการเรียน
การสอน และน้าแผนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เข้าในระบบ Class Start ท้าให้สะดวกต่อครูผู้สอน และ
ผู้เรียนหากโรงเรียนต้องหยุดเน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมชิ นงาน โครงการ โครงงาน ผลผลิต ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง  
ผู้บริหารที่มีวิสัยทศัน์ มีภาวะผู้น้า มนีวัตกรรมการบริหารจัดการ ท้าใหก้ารบรหิารจดัการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มี
ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ครูผู้สอน ผู้เรียนมีการพัฒนา ปรับตัว ส้าหรับการ
เตรียมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และสร้าง นวัตกรรม 
หรือโครงงาน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวได้มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
โปรแกรม Class Start การสอนออนไลน์ด้วยแอพพลิเคช่ันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Zoom meeting และ
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือ การเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมในการปลูกฝังความคิดในการประดิษฐ์คดิคน้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันทั งที่บา้นและที่
โรงเรียนมากขึ น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ น 

- สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมจนเกิดเป็น Best Practice และควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม สู่ชุมชนให้มากขึ น 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื นฐาน  
 โรงเรียน บ้านห้วยน ้าขาว ตั งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ต้าบล บ้านเก่า อ้าเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 
ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  71000 โท ร ศั พ ท์  091-7567990 E-mail: huaynamkhaokan1@gmail.com Website: 
http://www.huaynamkhao.ac.th สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอน
ระดับชั น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 จ้านวน 18 ห้องเรียน โรงเรียนมี บริเวณเนื อที่ 13 ไร่ 39 ตารางวา 
 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ซ่ึงตั งอยู่ในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – พม่า ตั งขึ นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2517 สร้างโดยทหารกองรบพิเศษ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี น้าโดย พ.อ.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ (ยศสมัยนั น) 
ได้รับบริจาค เสาจากชาวบ้านและการบริจาคเงินจากหน่วยทหาร 17,800 บาท มาซื อสังกะสีและตัวไม้แต่ไม่มีฝาและ
พื นโดยจัดให้ทหารมาท้าการ ต่อมาเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ทางหน่วยทหารได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี และได้ส่ง นายบรรพต คชแก้ว มาเป็นครูใหญ่ ระดับ 3 เปิดสอนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2534 ได้เปิดห้องเรียนสาขาพุน ้ารอ้น 1 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2541 เปิดสอนในระดับชั นอนุบาล 1 – ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 พ.ศ. 2542 เปิดสอนในระดับชั นอนุบาล – ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนในระดับชั นอนุบาล – ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ 
 หมู่บ้านห้วยน ้าขาว (บ้านเหนือ หมู่ที่ 2) 
 หมู่บ้านห้วยน ้าขาว (บ้านใต้ หมู่ที่ 15) 
 ระยะทางจากโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าขาว ถึงส้านักงานเขตพื นที่การศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ประมาณ 65 กิโลเมตร 
มีรถประจ้าทางไปกลับวันละ 6 เที่ยว บริเวณเนื อที่ 13 ไร่ 39 ตารางวา มีอาคารเรียน จ้านวน 5 อาคาร และอาคาร
ประกอบ 3 อาคาร เป็นโรงเรียนพื นที่กันดารชายแดนและเส่ียงภัย ประชากรมีหลายเชื อชาติหลายศาสนา และมีชน
กลุ่มน้อย ที่ด้อยโอกาส อาศัยอยู่มาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าไร่ รับจ้าง และหาของป่าขาย  
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา ช่ือ-สกุล นายโชค เอียดช่วย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 
โทรศัพท์ 081-5261239 e-mail : chokkan255@gmail.com 
 2) รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา  จ้านวน 1 คน  
    2.1 ช่ือ-สกุล นายประยูร อนันต๊ะ วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 091-6143065  email : Prayoou1980@gmail.com 
รับผิดชอบงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  
  
 

http://www.huaynamkhao.ac.th/
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนบัสนนุการสอน 
   3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ที่ ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้า
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒ

นา
 /ปี

 

1 นายโชค  เอียดช่วย 59 38 ผู้อ้านวยการ/ช้านาญ
การพิเศษ 

คม. การบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน - ประชุม
อบรมฯ  
54 ช.ม.  

2 นายประยูร อนันต๊ะ 42 10 รองผู้อ้านวยการ/
ช้านาญการ 

คม. การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ้านวยการโรงเรียน 
 

- 
 

ประชุม
อบรมฯ  
54 ช.ม.  

3 นายพุทธาคม จันทรวิจิตร 59 24 ครู/ช้านาญการ คบ. ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ม.1/1-ม.1/2 
สังคมศึกษา/ม.2-3 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ วิชาประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ และรายวิชา
เพ่ิมเติม ม.2-3 
แนะแนว/ม.3 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ม.3 
ชุมนุม/ม.1-3 
PLC/อบรม/ม.3 

6 
6 
10 
 
 
1 
1 
1 
2 

รวม 27  

ประชุม
อบรมฯ  
20 ช.ม.  

PLC              
14 ช.ม.    
รวม            

34 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

4 นางวนิดา ก้อนอินทร์ 53 26 ครู/ช้านาญการ คบ. นาฏศิลป์ ภาษาไทย/ป.1/2 
คณิตศาสตร์/ป.1/2 
ภาษาอังกฤษ/ป.1/2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.1/2 
ซ่อมเสริม/ป.1/2 
แนะแนว/ป.1/2 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.1/2 
ชุมนุม/ป.1/2 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.1/2  

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
12 ช.ม.  
PLC 20 
รวม            

32 ช.ม. 

5 นางสาวชลธิดา ข้านิล 58 28 ครู/ช้านาญการพิเศษ คบ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ป.3/1 
คณิตศาสตร์/ป.3/1 
ภาษาอังกฤษ/ป.3/1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.3/1 
ซ่อมเสริม/ป.3/1 
แนะแนว/ป.3/1 
ลูกเสือ-เนตรนารี//ป.3/1 
ชุมนุม//ป.3/1 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.3/1 

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
12 ช.ม.  
PLC 20 
รวม            

32 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

6 นางสมาพร พุ่มเทียน 45 12 ครู/ช้านาญการ คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ภาษาไทย/ป.1/1 
คณิตศาสตร์/ป.1/1 
ภาษาอังกฤษ/ป.1/1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.1/1 
ซ่อมเสริม/ป.1/1 
แนะแนว/ป.1/1 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.1/1 
ชุมนุม/ป.1/1 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.1/1 

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
15 ช.ม.  

PLC              
80 ช.ม.    
รวม            

95 ช.ม. 
 

7 นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้ว 59 32 ครู/ช้านาญการ คบ. จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ภาษาไทย/ป.2/2 
คณิตศาสตร์/ป.2/2 
ภาษาอังกฤษ/ป.2/2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.2/2 
ซ่อมเสริม/ป.2/2 
แนะแนว/ป.2/2 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.2/2 
ชุมนุม/ป.2/2 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.2/2 

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
18 ช.ม.  

PLC              
20 ช.ม.    
รวม            

38 ช.ม. 
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ที่ ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้า
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
้า

รับ
กา

รพั
ฒ

นา
 /ปี

 

8 นายส้าอาง   ทองโสภา 59 42 ครู/ช้านาญการ ปก.ศ.ต้น - สังคมศึกษา/ป.1-3 
จัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การ
งานอาชีพ/ป.4-6 
แนะแนว/ป.4/1 
ชุมนุม/ป.5 
PLC/อบรม 

6 
12 
 
1 
1 
2 

รวม 22 
ชม. 

ประชุม
อบรมฯ  
16 ช.ม.  

PLC                 
- ช.ม.    
รวม            

16 ช.ม. 
 

9 นายวรวุฒิ เผือกผล 40 17 ครู/ - วท.บ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สังคมศึกษา/ป.4-6 
บูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ, สุขศึกษาฯ การ
งานอาชีพ และรายวิชาเพ่ิมเติม/ม.1-3 
แนะแนว/ม.3 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ม.3 
ชุมนุม/ม.1-3 
PLC/อบรม 

10 
10 
 
1 
1 
1 
2 

รวม 25 

พัฒนา
ตนเอง    
16 ช.ม.  

PLC              
20 ช.ม.    
รวม            

36 ช.ม. 

10 นางกัลยา  บัวศรี 43 9 ครู/ช้านาญการ คบ. 
และ 
คม. 

การศึกษา
ปฐมวัย 
และ 

การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย/อบ.3 25 
รวม 25 

ชม. 

ประชุม
อบรมฯ  
48 ช.ม.  

PLC              
40 ช.ม.    
รวม              

88 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

11 นางสาวชญานิศ  ชูชื่น 42 8 ครู/ ช้านาญการ คบ. 
และ 
คม. 

การศึกษา
ปฐมวัย 
และ 

หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้ 

ปฐมวัย/อบ.3 25 
รวม 25 

ชม. 

ประชุม
อบรมฯ  
20 ช.ม.  

PLC              
40 ช.ม.    
รวม            

60 ช.ม. 
 
 

12 นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว 31 6 ปี 5
เดือน 

ครู/ - คบ. 
และ 
คม. 

วิทยาศาสตร์ 
และ 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ป.4/2 
คณิตศาสตร์/ป.4 
วิทยาศาสตร์/ป.4-6 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.5 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
และรายวิชาเพิ่มเติม 
อบรม/PLC 

 

4 
8 
10 
1 
4 
 
2 

รวม 29 
ชม. 

ประชุม
อบรมฯ  
194ช.ม.  

PLC              
50 ช.ม.    
รวม            
244 
ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

13 นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง 29 5 ครู/ - คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.1 
ภาษาอังกฤษ/ม.1 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ วิชาประวัติศาสตร์, ศิลปะ, 
สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ/ม.1/1 
และรายวิชาเพ่ิมเติม ม.2-3 
แนะแนว/ม.1/1 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ม.1/1 
ชุมนุม/ม.1-3 
อบรม/PLC 

6 
6 
10 
 
 
1 
1 
1 
2 

รวม 27 
ชม. 

ประชุม 
90 ชม. 
อบรม
พัฒนา
ตนเอง 
78 ชม. 
รวม 
168 
ชม. 

14 นางสาวศุภวรรณ  อัคคีเดช 37 5 ครู/ - วท.บ. พืชไร่นา ภาษาไทย/ป.2/1 
คณิตศาสตร์/ป.2/1 
ภาษาอังกฤษ/ป.2/1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.2/1 
ซ่อมเสริม/ป.2/1 
แนะแนว/ป.2/1 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.2/1 
ชุมนุม/ป.2/1 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.2/1 

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ 
8 ช.ม. 
PLC              

80 ช.ม.    
รวม             

88 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

15 นางสาวอัญชลี  นุชนารถ 30 5 ครู/ - คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.5-6,ม.2-3 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษา,การงานอาชีพ/ป.6/2
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.6/2 
แนะแนว/ป.6/2 
ชุมนุม/ป.6/2 
อบรม/PLC 

18 
4 
1 
1 
1 
2 

รวม 27 
ชม. 

ประชุม
อบรมฯ  
38 ช.ม. 

PLC              
25 ช.ม.    
รวม             

63 ช.ม. 
 

16 นางสาวสุพัตรา  ชามนตรี 28 5 ครู/ - คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ป.4-6 
ภาษาอังกฤษ/ม.2-3 
ภาษาไทย/ป.4/1 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษา,การงานอาชีพ/ป.6/2
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.4/1 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.4/1 
ชุมนุม/ป.4/1 
อบรม/PLC 

10 
6 
4 
6 
- 
1 
1 
2 

รวม 30 

ประชุม
อบรมฯ  
14 ช.ม. 

PLC              
30 ช.ม.    
รวม             

44 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

17 นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ 45 10 ครู/ - คบ.  
และ 
คม. 

การ
ประถมศึกษา 

และ 
การบริหาร
การศึกษา 

 

ภาษาไทย/ป.3/2 
คณิตศาสตร์/ป.3/2 
ภาษาอังกฤษ/ป.3/2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ป.3/2 
ซ่อมเสริม/ป.3/2 
แนะแนว/ป.3/2 
ลูกเสือ-เนตรนารี//ป.3/2 
ชุมนุม//ป.3/2 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ 
PLC/อบรม/ป.3/2 

5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
12 ช.ม. 

PLC              
20 ช.ม.    
รวม             

32 ช.ม. 
 

18 นางสาวอภิชญา  สระแก้ว 29 3 ปี  ครู/ - คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ ม.1-3  
คณิตศาสตร์/ ม.1  
จัดการเรียนรู้บูรณาการ วิชาประวัติศาสตร์, ศิลปะ, 
สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ/ม.2 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ม.2 
แนะแนว/ม.2 
ชุมนุม/ม.2 
อบรม/PLC 

12 
6 
7 
 
1 
1 
1 
2 

รวม 30  

ประชุม
อบรมฯ  
15 ช.ม. 

PLC              
10 ช.ม. 
รวม             

25 ช.ม. 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุ(

ปี)
 

*อ
าย

ุรา
ชก

าร
 (ปี

) 

ต้าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้านวน 
ช.ม. ท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
/ปี 

19 นางสาวนันทิกานต์ ปานจรูญ
รัตน์ 

30 5 ครู/ - คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.5-6 
คณิตศาสตร์/ม.2-3 
บูรณาการวิชาศิลปะ, สุขศึกษา,การงานอาชีพ/ป.6/1
ลกูเสือ-เนตรนารี/ป.6/1 
แนะแนว/ป.6/1 
ชุมนุม/ป.6/1 
อบรม/PLC 

12 
6 
6 
1 
1 
1 
2 

รวม 29  

ประชุม
อบรมฯ  
32 ช.ม. 

PLC              
40 ช.ม.    
รวม             

72 ช.ม. 
 

20 นางสาวบัญณัฐวดี ทัพซ้าย 23 1 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. คอมพิวเตอร์ บรรจุแต่งตั งเป็นครูผู้ช่วย เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2565 - ประชุม
อบรมฯ  
18 ช.ม. 

21 นางสุภัสรีญา เสต 28 5 ครู/ - คบ. ภาษาอังกฤษ ย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2565 - ประชุม
อบรมฯ  
18 ช.ม. 

 
* หมายเหตุ  มากกว่า 6 เดือน นับเป็น 1 ปี 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศกึษา 2564 หน้า 18 

 

 3.2 ครูอัตราจ้าง/ อื่น ๆ   (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล 

อา
ยุ 

(ป
ี) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ์
กา

รส
อน

 (ปี
) 

ต้าแหน่ง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั น 

ภา
ระ

กา
รส

อน
 

(ช
.ม

./สั
ปด

าห์
) 

จ้า
นว

น 
ช.

ม.
 ที่

เข
้าร

ับก
าร

พัฒ
นา

 /ปี
 

1 นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ 30 1 ปี 
10 

เดือน 

ครูอัตราจ้าง คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 25 ชม./
สัปดาห์ 

ประชุม
อบรมฯ  
39 ช.ม. 

PLC              
40 ช.ม.    
รวม             

79 ช.ม. 
 

2 นายพงศกร เอียดช่วย 25 1 ปี 
10 

เดือน 

ครูอัตราจ้าง คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาวิทยาการค้านวณ ป.4-6 
ออกแบบเทคโนโลยี/ม.1-3 
ประวัติศาสตร์/ป.4/6 
บูรณาการวิชาศิลปะ,สุขศึกษา,การงานอาชีพ/ป.4/2 
ลูกเสือ-เนตรนารี/ป.4/2 
แนะแนว/ป.4/2-ป.5 
ชุมนุม/ป.6/1 
อบรม/PLC 

5 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
2 

26 ชม./
สัปดาห์ 

ประชุม
อบรมฯ  
39 ช.ม. 

PLC              
20 ช.ม.    

รวม             
59 ช.ม. 
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 3.3 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง/อื่น ๆ   (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ต้าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1 นายอุดม  จ้าปาแพง 59 นักการ ปวช. ช่าง ภารโรง งบ สพฐ. 
2 นางสาวพชรอร น่ิมเจริญ 34 ธุรการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน งบ สพฐ. 
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3.4 สรุปจ้านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ้านวนบุคลากรจ้าแนกตามประเภท/ต้าแหนง่และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต้าแหน่ง 
จ้านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่้ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - 2 - - 
ผู้อ้านวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อ้านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
2. สายงานการสอน 1 14 4 - 19 
ข้าราชการ 1 14 4 - 19 
พนักงานราชการ - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 2 - - - 

รวม 1 16 4 - - 
3. สายงานสนับสนุนการสอน 1 1 - - - 
ข้าราชการ - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - 
อ่ืน ๆ นักการภารโรง, ธุรการ 1 1 - - - 

รวม 1 1 - - - 
รวมทั งหมด 2 17 6 - - 

 3.4.2 จ้านวนครู จ้าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ้านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 2 - - - - - 
ภาษาไทย - - 2 2 1 - 
คณิตศาสตร์ - - 2 - 1 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 - 1 - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - 1 
ศิลปะ - - 1 - - - 
การงานอาชีพ - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 1 - - - 

รวมทั งหมด 2 - 9 2 5 1 
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 3.4.3 จ้านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน 11 4 
- ลูกเสือ 11 4 
- เนตรนารี 11 4 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 11 4 
   กิจกรรมแนะแนว 11 4 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 11 4 
  

 3.4.4  จ้านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ 
จ้านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ้านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั ง ไม่จัดตั ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส้ารอง 6 4 2 -  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  5 5 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 4 4 1  - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 15 13 3   
 
  3.4.5 จ้านวนครูที่ท้าหน้าที่คดักรองและนกัเรียนทีมี่ความต้องการจ้าเป็นพเิศษ 
          (กรณีโรงเรยีนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 

จ้านวนครูที่ท้าหน้าที่คัดกรอง จ้านวนนักเรียนพิเศษ 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ครูที่ได้รับการขึ นทะเบียน (มีเลขวุฒิบัตรที่ใช้
เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ทั งหมด ขึ น
ทะเบียน 

ไม่ขึ น
ทะเบียน 

1. ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

1. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้ว 
เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.๑ - ๐๐๐๑/๒๕๕๗  
2. นางสาวศุภวรรณ อัคคีเดช 
3. นางสมาพร พุ่มเทียน 
 

17 17 - 
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4. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2564  
 จ้านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั งสิ น 424 คน  จ้าแนกตามระดบัชั นทีเ่ปิดสอน 

ระดับชั นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ้านวนเฉลี่ย

ต่อห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. 2 1 21 13 34 34 
อ. 3 2 19 16 35 17.5 
รวม 3 40 29 69 23 
ป. 1 2 25 16 41 20.5 
ป. 2 2 25 25 50 25 
ป. 3 2 22 22 44 22 
ป. 4 2 24 16 40 20 
ป. 5 1 11 13 25 25 
ป. 6 2 30 20 50 25 
รวม 11 137 112 250 23 
ม. 1 2 27 19 46 23 
ม. 2 1 9 17 26 26 
ม. 3 1 13 20 33 33 
รวม 4 49 56 105 26 

รวมทั งหมด 18 226 197 424 24 
จ้านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   ชาย 10 คน   หญิง 7 คน รวมจ้านวน 17 คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 1 : 23  เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศกึษา = 1 : 23  เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมธัยมศกึษา = 1 : 26  เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน จ้านวนเด็ก
ทั งหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 73 58 78..76 10 13.96 5 7.28 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 73 58 78.99 14 19.17 1 1.84 
3. ด้านสังคม 73 59 79.67 12 16.43 2 3.90 
4. ด้านสติปัญญา 73 51  69.93 15 20.54 7 9.53 

รวม 226 76.83 51 17.52 15 5.65 
 
 
 
 5.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  



รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศกึษา 2564 หน้า 23 

 

5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรูร้ะดับประถมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน

นักเรียน 
จ้านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน (คน) นักเรียนท่ีได้  

3 ขึ นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ้านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 247 37 27 40 39 41 31 29 3 247 104 42.11 
คณิตศาสตร์ 247 50 42 50 37 28 16 22 2 247 142 57.49 

วิทยาศาสตร์ฯ 245 55 41 42 31 30 27 18 1 245 138 56.33 
สังคมศึกษาฯ 248 47 85 66 19 16 11 3 1 248 198 79.84 
ประวัติศาสตร์ 245 93 61 37 17 18 7 11 1 245 191 77.96 
สุขศึกษาฯ 246 197 15 6 8 10 5 4 1 246 218 88.62 
ศิลปะ 248 208 8 13 6 6 5 1 1 248 229 92.34 
การงานอาชีพ 248 198 17 14 5 7 3 3 1 248 229 92.34 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

247 30 40 56 51 28 21 19 2 247 126 51.01 

รวม 247 915 336 324 213 184 126 110 13 2221 1575 70.91 
ร้อยละ 41.20 36.72 96.43 65.74 86.38 68.48 87.30 11.82 41.20   

จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดบั 3 ขึ นไป 1,575 คน คิดเป็นร้อยละ 70.91 
จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่้า (2.5 – 1)                420 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 
จ้านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0)       13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
 
 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน (คน) นักเรียนท่ีได้  
3 ขึ นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ้านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 105 1 17 19 16 15 7 21 9 105 37 35.24 

คณิตศาสตร์ 105 6 6 15 20 23 13 16 6 105 27 25.71 

วิทยาศาสตร์ฯ 105 4 11 15 30 17 11 12 5 105 30 28.57 

สังคมศึกษาฯ 105 5 10 17 31 22 13 2 5 105 32 30.48 

ประวัติศาสตร์ 105 21 13 14 24 7 9 11 6 105 48 45.71 

สุขศึกษาฯ 105 27 22 41 1 7 0 1 6 105 90 85.71 

ศิลปะ 105 30 20 33 7 6 4 0 5 105 83 79.05 

การงานอาชีพ 105 43 20 27 6 3 1 0 5 105 90 85.71 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

105 4 14 15 13 20 12 20 7 105 33 31.43 

รวม 105 141 133 196 148 120 70 83 54 945 470 49.74 

ร้อยละ 14.92 14.07 20.74 15.66 12.70 7.41 8.78 5.71 14.92   

 
 
จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดบั 3 ขึ นไป  470 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74 
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จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่้า (2.5 – 1)              421 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 
จ้านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)     54 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 
 
 5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน (คน) นักเรียนท่ีได้  
3 ขึ นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ้านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 105 6 11 13 24 13 11 14 13 105 30 28.57 

คณิตศาสตร์ 105 11 11 8 18 16 7 21 13 105 30 28.57 

วิทยาศาสตร์ฯ 105 17 12 11 14 13 10 17 11 105 40 38.10 

สังคมศึกษาฯ 105 21 18 13 12 9 7 11 14 105 52 49.52 

ประวัติศาสตร์ 105 14 9 18 15 15 10 9 15 105 41 39.05 

สุขศึกษาฯ 105 41 17 24 7 7 0 0 9 105 82 78.10 

ศิลปะ 105 59 7 12 12 4 2 0 9 105 78 74.29 

การงานอาชีพ 105 67 11 5 5 5 3 0 9 105 83 79.05 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

105 5 7 21 29 14 13 4 12 105 33 31.43 

รวม 105 241 103 125 136 96 63 76 105 945 469 49.63 

ร้อยละ 25.50 10.90 13.23 14.39 10.16 6.67 8.04 11.11 25.50   
จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดบั 3 ขึ นไป   469 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 
จ้านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่้า (2.5 – 1)              371 คน คิดเป็นร้อยละ 39.26 
จ้านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)    105 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

5.2.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
      เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอา่นของนกัเรียนชั นประถมศกึษาปีที่ 1 
ความสามาร

ถ 
ด้านการอ่าน 

จ้านวน
นักเรียน
ทั งหมด 

จ้านวน
นักเรียน 

ท่ีเข้าสอบ 

คะแนนเฉล่ีย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ       

ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

รอ้ยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 41 31 72.79 84.05 62.60 80.77 18.17 29.03 มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 41 31 69.95 48.01 58.32 69.16 10.84 18.59 มีพัฒนาการ 
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5.2.5 ผลการทดสอบความสามารถพื นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
        เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ/วิชา จ้านวน
นักเรียน
ทั งหมด 

จ้านวน
นักเรียน 
ท่ีเข้า
สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดับ 
ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ด้านภาษาไทย 44 26 56.14 40.28 36.62 49.92 13.3 36.32 มีพัฒนาการ 

ด้าน 
คณิตศาสตร์ 

44 26 49.44 41.08 24.1 38.88 14.78 61.33 มีพัฒนาการ 

  
 
 5.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational test: O-NET)  
   1) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที ่6 
วิชา จ้านวน

นักเรียน
ทั งหมด 

จ้านวน 
นักเรียน    

ท่ีเข้าสอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร์ - - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - - 

  
 
  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่3 
วิชา จ้านวน

นักเรียน
ทั งหมด 

จ้านวน
นักเรียน   

ท่ีเข้าสอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ  ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร์ - - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - - 
  
     

  
6. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ   
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ที่ รายการ จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จ้านวนนักเรียนมีน ้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

412 96.49 

2 จ้านวนนักเรียนที่ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

417 97.66 

3 จ้านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม 5 1.17 
4 จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 10 2.34 
5 จ้าวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 76 17.80 
6 จ้านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 21 4.92 
7 จ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 6 1.41 
8 จ้านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 9 2.11 
9 จ้านวนนักเรียนที่เรียนซ ้าชั น 14 3.28 
10 จ้านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย 72 100.00 

                                      ประถมศึกษา 220 88.00 
                                      มัธยมศึกษาตอนต้น 96 91.43 

7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที่ รายการ จ้านวน 
1 อาคารเรียน 5 หลัง 
2 อาคารประกอบ 2 หลัง 
3 ห้องน ้า/ห้องส้วม 5 หลัง 
4 สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
5 สนามกีฬา 2 สนาม 
6 โรงอาหาร 1 หลัง 
7 โรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร 1 หลัง 

 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ติดเขตชายแดนไทย – พม่า มีประชากร มี
มากกว่า 333 ครัวเรือน สมาชิกภายในครอบครัว 3 - 7 คน โดยเฉล่ียประมาณ 2,331 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดบ้านห้วยน ้าขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล อาชีพห ลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม รับจ้าง หัตถกรรมในครัวเรือน คือ การสานเข่ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จกัโดยทั่วไป คือ ประเพณีตามหลักศาสนาพุทธ เช่น วันส้าคัญต่างๆ ประเพณีตาม
หลักศาสนาคริสต์ เช่น วันคริสต์มาส 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา – มัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รับจ้าง 
หัตถกรรมในครัวเรือน คือการสานเข่ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และ ศาสนาคริสต์ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 60,000 บาท 
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 3) โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
   โอกาส เน่ืองโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว อยู่ในพื นที่ชายแดน จึงได้รับความรว่มมอืเป็นอย่างดีจาก
หลากหลายหน่วยงานที่ทา้งานอยู่ในพื นที ่เช่น ทหารชุดเฉพาะกิจต่างๆ ทหารพราน ด่านต้ารวจตรวจคนเข้าเมือง  
และชุมชนในการให้ความร่วมมือเมือโรงเรียนด้าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั งอยู่ในพื นทีร่ับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบา้นเก่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับโครงการดแูลสุขภาพของนักเรียนด้วยดีเสมอมา 
   ข้อจ้ากัด ด้วยโรงเรียนอยู่ในพื นที่ห่างไกล ท้าให้ในบางครั งโรงเรียนขาดโอกาสในการได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ หรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั งได้รับ
ผลกระทบในเรื่องของการย้ายเข้า-ออก ของผู้เรียนบ่อยๆ สาเหตุจากการเคล่ือนย้ายและอพยพของผู้ปกครอง
ผู้เรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้
และเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564 
ช่วงอายุ อายุ  4  -   6  ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์  จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 

จัดการศึกษา  2  ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา 
ชั นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ชั นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน : 1 ปี  ใช้เวลา 5-6 ช่ัวโมง : 1 วัน  
25-30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

หมายเหตุ        4-5 ปี มีความสนใจ 12 - 15 นาที 
                    5-6 ปี มีความสนใจ 15 -  20  นาที 
* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคดิในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาตอ่เน่ืองนานเกินกว่า 20 นาที 
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลา 40 – 60 นาที 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว พุทธศักราช  2563 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 160(4นก.) 160(4นก.) 160(4นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม- 
ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด้าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

80 

40 

 

40 

80 

40 

 

40 

80 

40 

 

40 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

160(4นก.) 

40(1นก.) 

 

120(3นก.) 

160(4นก.) 

40(1นก.) 

 

120(3นก.) 

160(4นก.) 

40(1นก.) 

 

120(3นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 

ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 
(22นก.) 

880 
(22นก.) 

880 
(22นก.) 

รายวิชา/  กิจกรรมเพ่ิมเติม 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- สังคมวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท้าธุรกิจ 
- บัญชีและการเงิน 
- การจัดการผลิตและการจัดหา
สินค้า 
- การท่องเท่ียวและการจัดการ
สินค้าเกษตร 
- การจัดการตลาด 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- อาเซียนศึกษา 
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- 
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20 
 

40 
- 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 25 25 25 
กิจกรรมผู้เรียน 
      -ลูกเสือ  เนตรนารี 
      -ชมรม   ชุมนุม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 15 15 15 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 1) ห้องสมุด มีขนาด 54 ตารางเมตร จ้านวนหนังสือในห้องสมุด 4,753 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการคืน 
ใช้ระบบ ลงทะเบียนในระบบยืม-คืน หนังสือ จ้านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 เฉล่ีย 60 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 14.08 ของผู้เรียนทั งหมด และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท้าใหต้้องลด
จ้านวนการเข้าใช้ห้องสมุด เป็นการเว้นระยะห่าง จ้ากัดการเข้าใช้งานตอ่ครั งมากขึ น 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์   จ้านวน 2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์   จ้านวน 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา (KANPAO)  จ้านวน 1 ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์     จ้านวน 1 ห้อง 
  ห้องศักยภาพครูและผู้เรียน   จ้านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์  มีทั งหมด   จ้านวน 40 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ้านวน 36 เครื่อง 
  ใช้เพื่อให้บริการสืบคน้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ้านวน 4 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส้านักงาน) จ้านวน 4 เครื่อง 
  จ้านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา 2564 เฉล่ีย 100 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
23.58 ของนักเรียนทั งหมด 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ้านวนครั ง/ปี 
1 สวนหย่อมและต้นไม้ในโรงเรียน 40 
2 ห้องปฏิบัติการทางคอมพวิเตอร์ 80 
3 ห้องพยาบาล 50 
4 โรงอาหาร 200 
5 ห้องสมุด 200 
6 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 80 
8 แปลงเกษตร 80 
9 สนามกีฬา 100 
10 สนาม BBL (Brain-based Learning) 100 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ้านวนครั ง/ปี 
1 ร้านค้าในชุมชน 2 
2 วัดบ้านห้วยน ้าขาว 5 
3 วัดพุน ้าร้อน 1 
4 สถานีอนามัยบ้านห้วยน ้าขาว 4 
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 6) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรูแ้ก่คร ูนักเรียน 
ที่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ้านวนครั ง/ปี 

1 นางลภัสรดา ตันวัฒนเสรี 
นักวิชาการช้านาญการ 
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มีงาน มี
เงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” 
 

2 

2 นางสาวรัตพันธ์ ศรีการง 
ครูศูนย์การเรียนรู้ฟู้ดแพชช่ัน 
 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

1 

3 นางสาวนพลอย ทองงาม 
อาจารย์แนะแนว 
นางสาวปาณฉัตร โตทอง 
ผู้ช่วยรองผู้อ้านวยการฝ่ายกิจกรรม 
การเรียนการสอน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจกาญจนบุรี 

แนะแนวการศึกษาต่อทางดา้นสาย
อาชีพ ให้กับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
บ้านห้วยน ้าขาว 

1 

4 นางกนกกน เสวรี 
อาจารย์  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

แนะแนวการศึกษาต่อทางดา้นสาย
อาชีพ ให้กับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
บ้านห้วยน ้าขาว 

1 

 
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
ที่ 
 

มาตรฐาน ช่ือนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  

ระดับปฐมวัย 
1. คุณภาพของเด็ก - 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้

โมเดล HTA 
3. การจัดการประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็น

ส้าคัญ 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ผลงาน “EF At home ของเด็ก
ปฐมวัยผ่านการเรียนรู้จากใบงานในรูปแบบ On-hand” 
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ที่ มาตรฐาน ช่ือนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
1. คุณภาพของผู้เรียน นวัตกรรม จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

(PROJECT-BASED LEARNING) ในวิชาบูรณาการ จาก
การจัดการเรียนรู้รายวชิาบรูณาการ จึงเกิดเป็นนวัตกรรม
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน ชั น ป.4-ม.3 ได้แก่ 

1.1 โคมไฟรีไซเคิล  
1.2 โคมไฟกะลาขวดเบียร์  
1.3 สบู่นมแพะใบบัวบก  
1.4 แมงกะพรุนไฟ  
1.5 Coffee soap  
1.6 เปล่ียนล้อเป็นอ่างล้างมือ  
1.7 ดัมเบลพาเพลิน 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้
โมเดล HTA 
2. นวัตกรรมการนิเทศ “BKS COACHING” พัฒนา
สมรรถนะครูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่าน platforms ออนไลน์ 
ในระบบ Class Start 
2. นวัตกรรมรูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิถีใหม่ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้แก่  
    2.1 “การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เรื่อง 
ระบบนิเวศ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เพลง” 
    2.2 “การพัฒนาทักษะการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การเปล่ียนสถานะของสาร ระดับชั นประถมศึกษาปีที ่5 
รูปแบบการน้าเสนอผลงาน” 
    2.3 “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Learn 
English With Classroom Online เรื่อง Ordering 
food & drink ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1” 
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12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
      12.1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ช่ือรางวัล ระดับ หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัล สถานศึกษาที่จัดท้ารายงานประจ้าปีของ
สถานศึกษา ปี 2563 ได้อย่างมีคุณภาพและสมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี จากส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ระดับดีเยี่ยม ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ผู้บริหาร 
1. นายโชค เอียดช่วย 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทอง การประกวด
นวัตกรรม หรือ BEST PRACTICE รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้โมเดล HTA” 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู  
1. นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว 

คุณครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชนคน
คุณธรรม” ประเภทครู ระดับยอดเยี่ยม ระดับเขต
พื นที่การศึกษาประเภท ครู ระดับยอดเยี่ยม ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพื นที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู  
1. นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทอง การประกวด 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “การพัฒนา
ทักษะการทดลองวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปลี่ยน
สถานะของสาร ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 5 รูปแบบ
การน้าเสนอผลงาน” ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู  
1. นางสาวอภิชญา สระแก้ว 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทองแดง การประกวด 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “การแก้ปัญหา
นักเรียนไม่สนใจเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 เขตพื นที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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ประเภท ช่ือรางวัล ระดับ หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

ครู  
1. นางสาวอภิชญา สระแก้ว
(ต่อ) 

ของโรค Covid-19 เร่ือง ระบบนิเวศ ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เพลง” ลงวันท่ี 21 
กันยายน 2564 

  

ครู  
1. นางสาวอภิชญา สระแก้ว 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทองแดง การประกวด 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “การแก้ปัญหา
นักเรียนไม่สนใจเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 เร่ือง ระบบนิเวศ ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เพลง” 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู  
1. นางสาวชญานิศ ชูชื่น 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทองแดง การประกวด 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “EF At home 
ของเด็กปฐมวัยระดับชั นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ห้วยน ้าขาวผ่านการเรียนรู้จากใบงานในรูปแบบ 
On-hand” 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู  
1. นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง 

รางวัล ชนะเลิศระดับ เหรียญทองแดง การประกวด 
นวัตกรรม Best Practice รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการ
จัดท้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
โปสเตอร์ (info graphic) ชื่อผลงาน “การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ Learn English With 
Classroom Online เร่ือง Ordering food & 
drink ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1” 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู 
1. นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว 

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เนื่องใน
วันครู 16 มกราคม 2565 (ครั งที่ 66) 
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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ประเภท ช่ือรางวัล ระดับ หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

ครู 
1. นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง 

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประเภทครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565 (ครั งที่ 66) 
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

ครู 
1. นายพงศกร เอียดช่วย 

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประเภทครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่อง
ในวันครู 16 มกราคม 2565 (ครั งที่ 66) 
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพื นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด้าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษา ฯลฯ   

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด้าเนินการ (โดยสังเขป) ตัวบ่งชี ความส้าเร็จ (จ้านวน/ร้อยละ) 
1 โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยประเทศไทย 
(ระดับปฐมวัย) 

1. เพ่ือสรุปและจัดท้ารายงานการด้าเนินกิจกรรมใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกปีการศกึษา 
2. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู ้และมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
3. เพ่ือพัฒนาและวางรากฐานการเรียนรู้ในดา้น
วิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยอย่างตอ่เน่ือง 
4. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

1.ประชุมครูปฐมวยั 
2.ด้าเนินกิจกรรมการทดลองหรอื
โครงงาน 
3.จัดท้ารูปแบบการทดลองหรอืโครงงาน 
4.ประเมินผลกิจกรรม 
5.รายงานสรุปโครงการ 

1.ด้านปริมาณ 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมี
ส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมในโครงการคดิ
เป็นร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวคดิ
เป็นร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดขึี น 

2 โครงการโรงเรียนในเขตพื นที่
สูงในถ่ินทุรกันดารและ
โรงเรียนพื นที่เกาะ 
โครงการ: ศูนย์การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการถอดบทเรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสาร และใช้ในการด้ารงชีวิต ในสถานการณ์ต่างๆ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนรู้ในฐาน
สมรรถนะตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

1. ขั นเตรียมการ 
 - ประชุมวางแผน 
 - ศึกษาหาข้อมูล 
 - จัดท้าโครงการ 
 - น้าเสนอโครงการ 
2 ขั นด้าเนินการ 
 - จัดตั งคณะกรรมการดา้เนินงาน 
 - จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ท้าศูนย์การเรียนรู้ 
 - จัดตารางใหนั้กเรียนเข้าเรียนในศูนย์
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขั นสรุป 
- สรุปผลการด้าเนินโครงการ 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารและสามารถถอดบทเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรม คลินิกรักษ์ภาษาไทย  
- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
พัฒนาสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารและใช้ในการด้ารงชีวิต ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด้าเนินการ (โดยสังเขป) ตัวบ่งชี ความส้าเร็จ (จ้านวน/ร้อยละ) 
3 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว เป็น

โรงเรียนน้าร่องการทดลองใช้ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับ
ประถมศึกษาในพื นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการปรบัหลักสูตร
สถานศึกษาตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา และน้าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน                                  
๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาต ิและ(ร่าง) กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .... ระดับ
ประถมศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้เป็นไปตาม(ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช .... ระดับ
ประถมศึกษา 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรูค้วามสามารถตามบรบิท
ความต้องการของท้องถ่ิน 

๑.ประชุมชี แจงแผนงาน 
๒.ด้าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
-   แต่งตั งคณะท้างานพัฒนาหลักสูตร 
-   ส่งตัวแทนครูไปพัฒนาองคค์วามรู ้
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม (ร่าง) กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา 
-   จัดท้าหลักสูตร 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 
- จัดท้าหลักสูตรแยกรายชั น/รายสาระ 
- ติดตามผลสรุปและประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการ- 

- ร้อยละ 100 ของครูได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม (ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา และ
น้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน           
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษา
สอดคล้องกับ (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช.... 
ระดับประถมศึกษา  
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษา
สอดคล้องกับบริบท สภาพในชุมชนและ
สังคม 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาในปีทผ่ีานมา ปีการศึกษา 2563  
 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ด ี

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีอัตลักษณ์ของเด็ก ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง มีผลการด้าเนินงานของโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้มีผลการด้าเนินการพัฒนาพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทั ง 4 ด้าน นอกจากนี ด้าน
กระบวนการริหารและการจัดการศึกษายังมีการกระจายอ้านาจ ท้าให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้าเนินการพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั ง 4 ด้าน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่
คาดคิดเช่น ในสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ในช่วงที่ผ่านมา 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคณุภาพมาตรฐานให้สงูขึ น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้มคีุณภาพตามมาตรฐานที่
สูงขึ น เพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับเด็กไดป้ฏิบตัิจรงิ สร้างบรรยากาศในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของปฐมวัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครเูพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพฒันาการทกุด้านอย่างสมดลุเต็มศกัยภาพมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น   
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 การส่งเสริมให้ผู้เก่ียวข้องทุกภาส่วนมีการวางแผนร่วมกันถึงการเตรียมความพรอ้มขั นพื นฐานส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมส้าหรบัการเรียนในระดบัชั นตอ่ไป 
ความต้องการและความช่วยเหลอื 
 ควรจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยมากย่ิงขึ นภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พอเพียง และมีการก้าหนดแผนการพัฒนาครอูย่างชัดเจน และลดภาระงานนอก เพื่อ
เพิ่มเวลาให้ครูใช้มีเวลาได้อยู่กับเด็กให้มากขึ น 
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 13.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นส้าคัญ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการเน้นทักษะงานอาชีพ มีผลการด้าเนินงาน
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับกา รพัฒนา
ทักษาชีพอย่างน้อย 1 ทักษะ  
 ผู้บริหารมีความรูค้วามสามารถหลายดา้น เน้นให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจัดการชั นเรียน 
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน โดยการจัดตั งคณะกรรมการห้องเรียน ห้องเรียนละ 3 - 5 คน 
 สถานศึกษามีโครงการพิเศษ ที่ท้าให้การด้าเนินงานพัฒนาทักษะด้านอาชีพมีความต่อเน่ืองทุกปี คือ
โครงการโรงเรียนพื นที่สูง โครงการโรงเรียนน้าร่องพื นที่นวัตกรรม และโครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมให้มีการตดิตาม ประเมิน และน้าผลการประเมิน มาพัฒนางานใหเ้กิดความตอ่เน่ืองและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคณุภาพมาตรฐานให้สงูขึ น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีปญัหา ตามผลการทดสอบ   
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในการคดิวเิคราะห ์
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 5 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้าม
ระหว่างช่วงชั น 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 บูรณาการความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา และการระดม
ทรัพยากรต่างๆ ไปให้ถึงห้องเรียนเป็นส้าคัญ  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากร น้ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
ความต้องการและความช่วยเหลอื 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็งมาก
ย่ิงขึ น และการส่ือสารกับนักเรียนชาติพันธุ์ที่เข้าเรียนใหม่ เน่ืองจากจะไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ ควร
สนับสนุนบุคลากรด้านภาษาท้องถ่ิน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถส่ือสารกันได้อย่างเข้าใจ 
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
สรุปผลการประคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จ้าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี  ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ( สมศ.พ.ศ. 
2554-2558) 
การศึกษาขั นพื นฐาน :  การศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน น ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  15.00 13.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.58 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.58 ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 อัตลักษณ์ของเด็ก ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง เอกลักษณ์ของสถานศึกษา งานจักสาน ผลการด้าเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน สถานศึกษาด้าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศระดับปฐมวัย การประดิษฐ์เศษวัสดุ เพื่อแก้ปัญหามลภาวะ ผลการด้าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนด 
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 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
 สถานศึกษาด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา มี  
ผลกระทบที่ดีตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้ด็กมีพัฒนาการครบทั ง 4 ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมปีฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน  
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ไม่มี  
 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
 ไม่มี  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ไม่มี  
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาการศกึษาไม่ตอ่เน่ือง 
โอกาส 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวตั งอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้าน
ห้วยน ้าขาวและวัดบ้านห้วยน ้าขาว ศูนย์มาลาเรีย เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้และ 
บริการกับเด็ก ผู้เรียน คณะครูเป็นอย่างดี รวมถึงผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็ให้ความร่วมมือและ 
พัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดีและต่อเน่ือง 
อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายไดน้้อย ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ปล่อยให้อยู่ในความ
ดูแลของญาติผู้ใหญ่ที่ชรา ซ่ึงขาดองค์ความรูเ้รื่องพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) เด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสนใจเรื่องการอ่านหนังสือ โดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ดว้ยการน้าหนังสือนิทานมีภาพจากมุมหนังสือหรอืในห้องสมุดมาอ่านใหเ้ด็กฟัง เมื่อเด็กเกิดความสนใจก็แนะน้าให้
ไปอ่านเอง แม้อ่านยังไม่ได้เด็กก็จะดูภาพ หรือน้ามาให้ครูดู  ในขณะเดียวกันครูอาจจัดกิจกรรม แข่งขันการเล่า
นิทานจากภาพเพื่อเร้าความสนใจให้เด็กได้ไปอ่านหนังสือที่มุมหนังสือ  
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 2) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ นได้ด้วยตัวเอง โดยครูจัดกิจกรรมสร้าง บทบาท
สมมุติขึ นมาแล้วจัดถามให้เด็กตอบเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ครูจัดกิกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อ สร้าง
ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาให้เด็ก 
 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
 สถานศึกษาควรจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส้าหรับผู้ปกครอง จัดที่พักส้าหรับเด็กป่วยแยกเป็นส่วน 
จัดพื นที่ส้าหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือ และท้าความสะอาดร่างกายเด็ก พร้อมอุปกรณ์ท้าความ สะอาดที่
จ้าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก พัฒนาห้องส้วมที่เหมาะสมกับเด็ก เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก มีน ้า ส้าหรับช้าระ
ล้าง มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการจดัประสบการณ์การ เรียนรู้  
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผู้้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการด้าเนินการระบบประกันคุณภาพ ในสถาน
การศึกษา ตั งแต่การก้าหนดเปา้หมาย การด้าเนินงาน การก้ากับติดตาม พัฒนาให้เป็นระบบและ ต่อเน่ือง 
 
 ก้าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน 1 ปี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม 
 ไม่มี 
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 14.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
สรุปผลการประคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จ้าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี  ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ( สมศ.พ.ศ. 
2554-2558) 
การศึกษาขั นพื นฐาน :  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น ้าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น 10.00 7.99 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 4.25 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.54 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 77.13 ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั นพื นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มี สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน มีการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั ง
ในและนอกสถานศึกษา และสามารถในการในการปรับตัวเข้ากับสังคม  
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 2) มีผลการด้าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ส่งผลเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง” 
และบรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่น ส่งผลเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “งานจักสาน” 
 3) สถานศึกษาด้าเนินโครงการพิเศษ คือ โครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน ปุ๋ยสร้างชีวิต แก้ปัญหาลด
มลภาวะ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้ผู้เรียนรู้จักการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่มีในชุมชน ผลการ ด้าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
 ไม่มี 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 1) ครูได้รับการอบรมพัฒนาในวิชาทีส่อนตามที่ครุุสภาก้าหนด 20 ช่ัวโมงต่อปี ได้รับการประเมิน แผนการ
จัดการเรียนรู้ ประเมินการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั ง และสถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ
ของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา น้าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครู ก้าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ นกับผู้เรียน การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ การเตรียมส่ือ การน้าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมาย  
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนขาดทักษะด้านการคดิวิเคราะห ์และการสรุปความจากการอ่านอย่างเป็นระบบ มีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ เฉล่ีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  อยู่ในระดับต้องปรบัปรุง  
 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
 ไม่มี  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ไม่มี  
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมต่่อเน่ือง 
โอกาส 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวตั งอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วย
น ้าขาวและวัดบ้านห้วยน ้าขาว ศูนย์มาลาเรีย เป็นแหล่งการเรียนรู้ทีส่นับสนุนและส่งเสริมใหค้วามรู้และบริการกับ
เด็ก ผู้เรียน คณะครูเป็นอย่าง รวมถึงผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็ให้ความร่วมมอืและพัฒนาโรงเรียน
เป็นอย่างดีและต่อเน่ือง 
อุปสรรค 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มาจากครอบครัวทีย่ากจน พ่อแม่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน 
รับจ้าง ท้านา ท้าไร่ บางส่วนเป็นครอบครัวอย่าร้าง ขาดความอบอุ่น ขาดความพรอ้มในการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา  
พ.ศ. 2553  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มคีวามคดิวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยครู
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมประมวลความคิดดังกล่าว เช่น ท้าบทบาทสมมติแล้วให้ผู้เรียนวิภาค ในการจัด
กิจกรรมในวันส้าคัญ ควรส่งเสริมผู้เรียนคิดกิจกรรมเอง จัดกลุ่มอภิปรายกิจกรรมที่จะท้าในงานส้าคัญ หรือไม่ 
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ท้าไมคิดอย่างนั น ท้าอย่างต่อเน่ืองแล้วจะได้ส่ิงที่ต้องการ 
 2) ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาใหม้ีความสนใจใฝ่รู้ โดยครูจัดแหล่งเรียนรู้ให้ และจัดกิจกรรม เสริม
ความเข้าใจใหผู้้เรียนได้เข้าไปใช้แหล่งเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง 
 3) ผู้เรียนทุกคนควรมีส่วนช่วยในการท้ากิจกรรมการเรียนรู ้โดยครูส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ลงมอื ปฏิบัติจริง
มากกว่าการเรียนรู้ทางทฤษฎีหรอืฟังอธิบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื อหาทีเ่รียน 
 ก้าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน 1 ปี 
 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
  1) ผู้บริหารควรเพิ่มพูนศักยภาพดา้นการบริหารทั่วไปใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ น โดยเฉพาะการใช้ ผล
ประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป 
  2) สถานศึกษาควรพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยการปรับพื นฐานของผู้เรียนและพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง ได้แก่ ช่วงชั นที่ 1 ควรจะอ่านออก เขียนคล่อง 
คิดเลขเป็น สามารถคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์สรา้งองคค์วามรู ้และควรให้ความรู้ครบหลักสูตรที่ ก้าหนด  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รทูุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนทั ง 8 เกณฑ์ โดยด้าเนินการอย่าง
สม่้าเสมอและต่อเน่ือง 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานการศึกษา ศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการด้าเนินการระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาตั งแต่การ ก้าหนดเป้าหมาย การด้าเนินงาน การ ก้ากับติดตาม พัฒนาให้เป็นระบบและ
ต่อเน่ือง และควรให้ความรู้ท้าความเข้าใจกับครูถึงบทบาทส้าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเป้าหมาย และและยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทุก
ด้าน  
 ก้าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน 1 ปี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม 
 ไม่มี 
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15. การน้าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภ าพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว น้าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยจ้าท้าแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบคุลากร ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทัว่ไป เพื่อส่งเสริมให้ครูและบคุลากร
ได้มีส่วนร่วม โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการกระจายอ้านาจในการบริหาร จัด
โครงสร้างการบรหิารงานที่ชัดเจน สู่การปฏิบัติตามขอบข่ายภาระงานทั ง 4 ฝ่าย เปิดโอกาสในผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
เข้ามามีบทบาทในกาจัดการศกึษา นั นคือ จัดตั งคณะกรรมการหอ้งเรียนจากตวัแทนผู้ปกครองผู้เรียน ห้องเรียนละ 
3-5 คน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาสู่คุณภาพที่สูงขึ น ภายใต้
โมเดลของการบริหารโรงเรียนแบบ HTA ผู้บริหารมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ของ
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การสนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ในระบบ Class Start การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Line Meeting  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

      

 

     

 

                                                             

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “เปิดโอกาสทางการศึกษา เน้นรักษาความเป็นไทยก้าวไกลในอาเซียน เป็นโรงเรียนชาติพันธุ์เน้นการเรียน
งานอาชีพ จุดประทีปเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม เหมาะสมด้วยคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีพร้อมใน
มาตรฐาน สืบสานความร่วมมอื ยึดถือศาสตร์พระราชา” 

พันธกิจ  (MISSION) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ  มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการเรียนอย่างสร้างสรรค์  
4. เร่งรัดคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นโทษ พิษภัย  ส่ิงเสพติดและอบายมุข 
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาไทย  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายการบริหารวิชาการ 
(นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว) 

ฝ่ายการบริหารงบประมาณ 

(นางสาวชญานิศ ชูช่ืน) 
 

ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 

(นางสาวอรอนงค์ ชูธัญญะ) 
ฝ่ายการบริหารทั่วไป 

(นางสาวชลธิดา ข้านิล) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
2. ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู ้
3. ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้สืบเน่ือง 
4. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี 
5. ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
6. โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมที่น่าอยู่ 
7. ครูได้มาตรฐานวิชาชีพก้าวหน้า 
8. ประชาชนภูมิใจในโรงเรียน 

 
กลยุทธ์  (Strategy) 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี 
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กรอ่ืน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาไทย 

 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 “งานอาชีพ” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
 “งานจักสาน ” 
 
ปรัชญาของโรงเรียน         ความรู้ดี  มีคุณธรรม   
 
School Concept โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ในการจัดการเรยีนรู้หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

“น้อมน้าศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นอารยเกษตร  
สร้างสรรค์งานอาชีพ ค้าขายชายแดน  

ก้าวทันเทคโนโลยี” 
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16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

1. คุณภาพระดับ: ดีเลิศ 
วิธีการด้าเนินการ  

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกัน 
ระหว่างครู ผู้บ 

ริหาร ในการระบุเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพเด็ก จัดท้าแผนปฏิบัตกิารประจ้าปี มีการจัดประสบการณ์
ที่ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีการใช้มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย โดยมี
การจัดประสบการณแ์บบบูรณาการในเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น  6 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการ
ควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ้าทุกวันอย่างสม่้าเสมอ มีการช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั ง มีกิจกรรม
ออกก้าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน  จัดท้าสนาม BBL  และจัดหาเครื่องเล่นสนาม  ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  หลีกเล่ียงจากอันตราย และสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการการใช้กล้ามเนื อมัดใหญ่และ
กล้ามเนื อมัดเล็ก คล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี  

มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่
เกิดขึ นได้ในชีวิตประจ้าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองข่อย ดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็ก ตลอดจนให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 การล้างมือด้วยสบู่  และแอลกอฮอล์  มีการคัดกรองนักเรียน  และดูแลเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยของ
เด็ก 

นอกจากนี ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ เพื่อพัฒนากล้ามเนื อมัดใหญ่ เช่น กีฬา
ฟุตบอล กรีฑา  การเล่นเครื่องเล่นสนาม  สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เพื่ อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  มีการฝึกความอดทน กล้าพูดกล้าท้า กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส   

 กิจกรรมทางด้านศลิปะ ดนตรี ให้เด็กวาดภาพระบายสีเพื่อสร้างจิตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์  ให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั งในและนอกโรงเรียน โดยครูได้ด้าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละมีการร้อง เล่น เต้นร้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถรับประทาน
อาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท้างานร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน 
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทน
บุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส้าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ 
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วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เอา ส่ิงของ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ มแย้มแจ่มใส  แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั งช่ังใจอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่  รับผิดชอบ อดทนอดกลั น ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามที่โรงเรียนก้าหนด  ช่ืนชมและมี
ความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหว 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญา มีทักษะการส่ือสารได้ดี มีทักษะการคิดพื นฐานและ
แสวงหาความรู้โดยเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ท้าให้เด็กได้รู้จักฝึกปฏิบัติ การ
ทดลอง  การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาส้าหรับเด็กปฐมวัยและมีการสนับสนุนให้เด็กท้า
โครงงานใบไม้กลายร่าง คือท้าปุ๋ยหมักจากใบไม้  การปลูกผัก  การท้าโครงการท้าขนมลูกชุบ  มีการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ  โดยการวาดภาพระบายสี การฉีกปะ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก  เรียนรู้นอกสถานที่แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั งค้าถามในส่ิงทีต่นเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  สร้างสรรค์ผลงานตามควา มคิดและ
จินตนาการ เช่น  งานศิลปะ  การเคล่ือนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยีเช่นแว่นขยาย
แม่เหล็กกล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 โรงเรียนได้มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ น ดังนี  
 1) โครงการการพัฒนาการทั ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์  มีพัฒนาการด้านสังคมสามารถช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐานและแสวงหาความรู้ สามาถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันสามารถอยู่กันได้อย่างมี
ความสุข จึงมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4  ด้านของเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี   

 ด้านร่างกาย กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีพัฒนาการดา้นรา่งกายแข็งแรงมสุีขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ได้แก่ การเคล่ือนไหวร่างกาย กระโดดขึ นลงอยู่กับที่ เดินบันไดสลับเท้า เดินต่อเท้า เดินทรงตัว ร้อย
ลูกปัดขนาดเล็ก ใช้กรรไกรตัดกระดาษ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้นักเรียนในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด 19 ตามมาตรการของโรงเรียน คัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี และการเว้นระยะห่าง  
 ด้านอารมณ์ กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีพัฒนาการดา้นอารมณจ์ิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้แก่ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตัด ปะ ระบายสี  กิจกรรมท้าท่าทางประกอบเพลง ร้องเพลง น่ังสมาธิ สวดมนต์ใน
ห้องเรียน  
 ด้านสังคม กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ เล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมทุกสัปดาห์ที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการน่ังสมาธิ เข้าวัดท้าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
ร่วมกิจกรรมส้าคัญทางศาสนา เช่น เวียนเทียน แห่เทียน มีการดูแลเขตบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ ดูแลความ
สะอาดในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีการฝากเงินออมทรัพย์ทุกวัน มีการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ที่
โรงเรียนจัดขึ น มีการเย่ียมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษา  
 ด้านสติปัญญา ได้มีการจัดกิจกรรมเบรนยิมพัฒนาสมอง เกมการศึกษา โครงงานในชั นเรียน ส่ือสาร  2
ภาษา ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน เด็กสามารถท้าและให้ความร่วมมือในการการท้ากิจกรรมได้
เป็นอย่างดี 
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 2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพัฒนาการทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ น 
ด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ในด้านวิทยาศาสตร์เพราะเป็นช่วงอายุที่มคีวามสามารถในการเรียนรู้และจดจ้ามากที่สุด โดยมีการจัดท้ากิจกรรม
การทดลอง 20 กิจกรรม นักเรียนร่วมกันท้ากิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ท้าดังนี   

กิจกรรมการทดลอง  20  กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ล้าดับที่ ช่ือการทดลอง ชั นอนุบาล ครูประจ้าชั น 

1 เมล็ดพืชเต้นระบ้า อ.2 อภิญญา 
2 ลิฟต์เทียน อ.2 อภิญญา 
3 หลอดด้าน ้า อ.2 อภิญญา 
4 ภูเขาไฟระเบิด อ.2 อภิญญา 
5 กระจกกับเงาน่าพิศวง อ.3 กัลยา 
6 กระจกเงาท้าได้ทกุอย่าง อ.3 กัลยา 
7 หมุดลอยน ้า อ.3 กัลยา 
8 เรือสะเทินน ้าสะเทินบก อ.3 กัลยา 
9 งูเต้นระบ้า อ.3 กัลยา 
10 ลมอ่อนๆพัดผ่านห้อง อ.3 กัลยา 
11 แสงเลี ยวเบน อ.3 กัลยา 
12 ลูกข่างหลากสี อ.3 กัลยา 
13 การจมและลอย(น ้า ทราย น ้ามัน) อ.3 ชญานิศ 
14 การละลายของน ้าตาล อ.3 ชญานิศ 
15 ความลับของสีด้า อ.3 ชญานิศ 
16 เนินน ้า อ.3 ชญานิศ 
17 ปริมาตร น ้าหนัก อ.3 ชญานิศ 
18 แม่เหล็ก อ.3 ชญานิศ 
19 วงจรไฟฟ้า อ.3 ชญานิศ 
20 ไหลแรงหรือค่อย อ.3 ชญานิศ 

นักเรียนให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมอย่างตั งใจ การทดลองทุกกิจกรรมออกมาประสบผลส้าเร็จ 
นักเรียนสามารถออกมาน้าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั นเรียนให้เพื่อนฟังได้ 

ผลการด้าเนินการ  
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังจากเข้าห้องน ้า มีสุขภาพอนามัยที่ดี  
ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื อไวรัสโคโรนา  นอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นเวลา เล่นและท้ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืน  และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย มีทักษะในการเคล่ือนไหวอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เด็ก
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สามารถทรงตัวได้ เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง กระโดดขาเดียวได้อย่างต่อเน่ือง วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวาง  รับลูกบอล
กระเด็นจากพื นได้  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้  ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงเส้นโค้งเขียนรูป
วงกลม  ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียมตามแบบได้ ร้อยลูกปัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรและ 0.5 เซนติเมตร
ได้  โดยมีเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาการด้านร่ายกายคือแบบตรวจเช็ครายการพัฒนาการเด็ก  แฟ้มสะสม
ผลงาน บันทึกการดื่มนมและบนัทึกตรวจสุขภาพ และน้าผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายปกีารศกึษา 2564 
มาวิเคราะห์พบว่านักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย เฉล่ียร้อยละ 78.76 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ สังเกตได้จากเด็กมีสุขภาพดี กล้า
พูด กล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ได้เหมาะกับสถานการณ์ผ่านงานศิลปะและดนตรี มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มี
ความเมตตากรุณา  รู้จักการแบ่งปัน การรอคอย ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับวัย  รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการ
รับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รบัผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื นที่รับผิดชอบ 
ร่าเริง แจ่มใส มีกิจกรรมสวัสดีตอนเช้าแสดงความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างพี่ น้อง และคุณครู โดยมีเครื่องมือ
ประเมินผลการพัฒนาการด้านอารมณ์ คือแบบสังเกตพฤติกรรม และน้าผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ปี
การศึกษา 2564 มาวิเคราะห์พบว่านักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ เฉล่ียร้อยละ78.99 

เด็กมีพัฒนาด้านสังคม เด็กมีทักษะชีวิตช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้เรียบร้อย มีวินัย เข้าแถวตามล้าดับก่อนหลัง ใช้ส่ิงของต่างๆอย่างประหยัดและพอเพียง รู้จักทิ งขยะ
ถูกที่  มีส่วนช่วยดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการรดน ้าตน้ไม ้ช่วยกันเก็บขยะในบริเวณที่รับผิดชอบให้น่าอยู่ 
มีมารยาทในการไหว้ ไหว้ผู้ปกครองและไหว้ครูที่มารับ ส่งทุกครั ง รู้จักการกล่าวค้าขอบคุณ ขอโทษ รู้จักการเป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนและปฏิบัติตามข้อตกลง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จัก
ยิ ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขส่วน โดยมีเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาการด้านสังคม 
คือแบบสังเกตพฤติกรรม และน้าผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคมปีการศึกษา  2564 มาวิเคราะห์พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม  เฉล่ียร้อยละ 79.67 
 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กใช้ภาษาในการส่ือสารได้เหมาะสม  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องอย่าง
ต่อเน่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ อ่านภาพและสัญลักษณ์ที่ตนเองพบเห็นได้  บอกลักษณะส่ิงต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสจ้าแนกจัดกลุ่มส่ิงตา่งๆ สี ขนาด รูปร่าง เรียงล้าดับเหตุการณ ์การเจริญเติบโตของต้นไม้ วงจรผีเสื อ 
คาดคะเนส่ิงต่างๆที่เกิดขึ น  ก่อนฝนตกและหลังฝนตก ความปลอดภัยในการข้ามถนน รู้จักแก้ปัญหาง่ายๆได้ มี
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทั งงานศิลปะและการเคล่ือนไหว  มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ โดยมีเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาการด้านสติปัญญาคือแบบตรวจเช็ครายการพัฒนาการเด็กแฟ้มสะสม
ผลงาน บันทึกการดื่มนมและบันทึกตรวจสุขภาพและน้าผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 
2564 มาวิเคราะห์พบว่านักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  เฉล่ียร้อยละ 69.93 

นอกจากนี โรงเรียนจัดอบรมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กร่วมกันส่งเสริมให้เด็กได้ท้า
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ทั งส่ือเทคโนโลยี
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว ซักถามอย่างตั งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม มีความคิดรอบยอด เก่ียวกับส่ิงต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการ จากการประเมิน
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ผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ ส่งผลให้เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินพัฒนาการทั ง 4 
ด้าน คิดเป็นร้อยละ 96.91 ซ่ึงเมื่อด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั ง 4 ด้านให้กับเด็กแล้ว 
ได้ด้าเนินการสรุปผลการดา้เนินงาน แล้วจัดท้าเป็นรายงานผลการดา้เนินงานน้าเสนอ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ตลอดจนน้าผลที่ได้มาปรบัปรุง พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป  มี การประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท้ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการ /
กิจกรรมผ่าน ไลน์ผู้ปกครองในชั นเรียน Facebook เว็บไซด์โรงเรียน วารสาร  การประชุมผู้ปกครอง การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง  
-แบบบันทึกเวลาเรียนระดับปฐมวัยและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
-แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-แบบสรุปผลพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (อนุบาล) 
-รายงานโครงการพัฒนาการด้านสติปัญญา (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อนุบาล) 
-รูปภาพกิจกรรม 
-เอกสารธุรการชั นเรียน 

2. จุดเด่น  
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตาม

วัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะทีเ่ส่ียงต่ออุบัตเิหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมคีวามสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ้าวันอย่างดี 

 
3. จุดที่ควรพัฒนา  

- ด้านการมีความคดิรวบยอด การแก้ปัญหาทีเ่กิดจากการอ่าน 
- การท้ากิจกรรมเสริมสตปิัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก

จากห้องน ้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค้าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กตั งค้าถามในส่ิงทีส่งสัย 
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาเพิ่มขึ น 1 ระดับ   
ควรจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาการทักษะชีวิต 4 ด้านของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการทั ง 4 ด้านเป็นไป

ในทางที่ดีอย่างตอ่เน่ือง  และควรจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมพัฒนาการความสามารถ
ในการคิดรวบยอด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจเรื่องที่เหมาะสม
ตามวัยให้เป็นกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. คุณภาพระดับ: ยอดเย่ียม 

วิธีการด้าเนินการ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ได้มีการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส้าคัญเพื่อที่จะขับเคล่ือนการศึ กษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีศกัยภาพ  ส้าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ
เข้าใจการจัดการศกึษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มบีทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มี
การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ได้จัดส่ิงอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นซ่ึงเอื อประโยชน์  และอ้านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก  ทั งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดทีวีเพื่อการเรียนรู้  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ้านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ้าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดใหม้ีเครือ่งเล่นสนาม  เครื่องเล่นน ้า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มี
พื นที่ส้าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท้าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ้าเป็นและเหมาะสม
กับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ินจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ้าการที่
จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรและครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลให้
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้    
          โรงเรียนได้มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ น ดังนี  
 1.โครงการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนาส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้ดีย่ิงขึ นไป  
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 2.โครงงานพัฒนาครูทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะและช้านาญด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีการเข้ารับการอบรมอยู่สม่้าเสมอส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการการจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครู
ศึกษาวิจัย น้าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. โครงการจัดอบรมครูท้าวิจัยในชั นเรียน พัฒนาครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะการท้าวิจัยเก่ียวกับเด็ก
ปฐมวัยส่งเสริมให้ครูศึกษาวิจัย น้าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ ส่งเสริมครูให้
พัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. โครงการนิเทศภายในพัฒนาครูให้มคีวามรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองให้ดีย่ิงขึ นและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยได้ด้าเนินการประชุมทางวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั ง สังเกตการณ์สอนทุ กชั นอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั ง นิเทศเย่ียมชั นเรียนทุกชั นเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ทุกคน ครูทุกคนศึกษาเอกสารทาง
วิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การปฏิบัติจริงและใช้ทักษะกระบวนการคิด  

เมื่อด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการระดับการศึกษาปฐมวัย
แล้ว ได้ด้าเนินการสรุปผลการดา้เนินงาน แล้วจัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานน้าเสนอ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนน้าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป  มีการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท้ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรมผ่าน ไลน์ผู้ปกครองในชั นเรียน facebookเว็บไซด์โรงเรียน วารสาร  การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

ผลการด้าเนินการ  
  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ้าปรีะดบัปฐมวัย   การรายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครู
และบุคลากร มีการจัดท้าโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โครงการนิเทศภายใน  โครงการจัดอบรมครูท้าวิจัยในชั นเรียน  มีแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรปฐมวัย มีการรายงานประเมินตนเอง  
 ผู้บริหารปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี  อุทิ ศตนเสียสละต่อ
ส่วนรวม  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ประสานงานหาภาคีเครือข่ายร่วม
สนับสนุนส่งผลให้โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดีและมี
คุณภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญาสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินโดยมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช สถานศึกษา 2560 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นโดย
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือสารเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
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 มีการพัฒนาครูให้มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการจัดการเรียนการสอนด้านปฐมวัย  ด้วยการส่งครูเข้ารับ
การอบรม  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ   และจัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั งจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็กในระดับปฐมวัยเพื่อใช้พัฒนาการของเด็กในทุกด้าน  
 การที่โรงเรียนมีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษาที่สอดคลอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ท้าให้การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ตั งไว้ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
- รายงานการประเมินตนเองของครู 
- แบบบันทึกเวลาเรียนระดับปฐมวัยและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
- แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสรุปผลพัฒนาการทั ง4ด้าน 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (อนุบาล) 
-รายงานโครงการพัฒนาการด้านสติปัญญา (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อนุบาล) 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารธุรการชั นเรียน 

2. จุดเด่น  
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

   - การจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
3. จุดที่ควรพัฒนา  

  - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
            - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

          - ก้าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาเพิ่มขึ น 1 ระดับ 
-  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ  
1. คุณภาพระดับ: ดีเลิศ 

วิธีการด้าเนินการ  
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส้าคัญของการพัฒนาการในทั ง 4 ด้าน  ทั งทางด้านร่างกายพัฒนาการ

เคล่ือนไหวทางร่างกายเด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั งกล้ามเนื อมัดใหญ่
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มัดเล็กให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม
รู้จักยับยั งช่ังใจรู้จักการรอคอยกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบดังนี ด้านสังคมเด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้มีวินัยในตนเองเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และด้าน
สติปัญญามีความคิดรวบยอดรู้จักการแก้ปัญหาส่ือสารและมีทักษะความคิดพื นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยมคีวามรู ้ คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต ซ่ึงเป็นการจัดประสบกา รณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  มีการจัดประสบการณใ์นรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง และสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การท้าโครงงานต่าง ๆ  โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน ้าใจ ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอ
คอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจของเด็ก  
ชั นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นใหเ้ด็กรักการอยู่ร่วมกันในชั นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ้าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส้ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น้าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั นเรียน 
 ในการจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็ก ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์โดยให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กมีโอกาสเลือก
ท้ากิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความตอ้งการ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ตลาดสด โรงพยาบาล 
วัด ไปรษณีย์ ฯลฯ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ท้าให้เด็กได้เรียนรู้แบบลงมือกระท้าผ่านกิจวัตรประจ้าวัตรประจ้าวัน ได้แก่ การวางแผน ( Plan)  
การลงมือปฏิบัติ (Do) และทบทวน ( Review) เด็กได้มีโอกาสวางแผนการเล่น เกิดการเรียนรู้ จากการลงมือ
กระท้า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิด
พื นฐานแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย ครูมีการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
โรงเรียนได้มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ น ดังนี  

1)โครงการการพัฒนาการทักษะชีวิต 4 ด้านของเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดกิจกรรมคลอบคลุมพัฒนาการ
ทั ง 4ด้านของเด็กปฐมวัย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพัฒนาการทางการเรียนรูท้ั ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย เพิ่มมาก
ขึ นและต่อเน่ือง 

2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพัฒนาการทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ น 
ด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก
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ในด้านวิทยาศาสตร์เพราะเป็นช่วงอายุที่มคีวามสามารถในการเรียนรู้และจดจ้ามากที่สุด โดยมีการจัดท้ากิจกรรม
การทดลอง 20 กิจกรรม และ 1 โครงงาน ตลอดปีการศึกษา 

ส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับตราพระทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย การ
ด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการระดับการศึกษาปฐมวัยแล้ว ได้
ด้าเนินการสรุปผลการด้าเนินงาน แล้วจัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานน้าเสนอ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ตลอดจนน้าผลที่ได้มาปรบัปรุง พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป  มีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท้ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการ /
กิจกรรมผ่าน ไลน์ผู้ปกครองในชั นเรียน Facebook เว็บไซด์โรงเรียน วารสาร  การประชุมผู้ปกครอง การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

ผลการด้าเนินการ  
           ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิตทั ง 4ด้านเพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย และดูแลความปลอดภัยของตนเอง มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ สามาถน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเด็กได้รับการฝึกทักษะหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะ  เด็กเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงค้าคล้องจองเครื่องเคาะ
จังหวะและอุปกรณ์อ่ืนๆประกอบการเคล่ือนไหวเด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รู้จังหวะและควบคุมกา ร
เคล่ือนไหวของตนเองได้กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จินตนาการโดยการใช้ศิลปะ การวาดภาพระบายสีการปั้น การตัดปะ การพิมพ์ภาพเด็กได้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เหมาะสมกับการพัฒนาการ  กิจกรรมเสรี เด็กเล่นอิสระตามมุมที่จัดไว้ในชั นเรียน มุมบล็อก มุมหนังสือ 
มุมบ้าน เด็กได้มีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการทั งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมมีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ การท้างานและการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มทั งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่   

กิจกรรมกลางแจ้งเด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน ออกก้าลังกายเคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออก
อย่างอิสระโดยยึดความสนใจของเด็กเป็นหลัก   การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นการละเล่นไทย การเล่นเกม
กลางแจ้งต่างๆ กิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาเด็กดา้นสติปญัญามีกติกาข้อตกลง สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็น
กลุ่มก็ได้ ช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาของเด็กในการเล่นเกม ช่วยให้เด็กคิดหาเหตุผล รู้จักสังเกตเกิดความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสี  รูปร่าง และมีการจัดท้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการจัดกิจกรรมการทดลองต่างๆ
เพื่อให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการใช้ส่ือ 
- รายงานการประเมินตนเองของครู 
- แบบบันทึกเวลาเรียนระดับปฐมวัยและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
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- แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสรุปผลพัฒนาการทั ง4ด้าน 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (อนุบาล) 
-รายงานโครงการพัฒนาการด้านสติปัญญา (อนุบาล) 
-รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อนุบาล) 
- รายงานวิจัยในชั นเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 

2. จุดเด่น  
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 
  3. จุดที่ควรพัฒนา 

- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณปูโภค  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญดา้นการจัดประสบการณเ์รียนการสอน 

 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาเพิ่มขึ น 1 ระดับ  

  - 
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16.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ: ยอดเย่ียม 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการด้าเนินการ 
  โรงเรียนมีการด้าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค้านวณ ใน
รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส ในปีการศึกษา 2564 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรง ท้าให้
โรงเรียนไม่สามารถด้าเนินการจัดกิจกรรมวันส้าคัญดงักล่าวได้ ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี ในช่ัวโมงภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ยังคงใช้การเขียนตามค้าบอก 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน การท่องสูตรคูณ คณิตคดิเร็ว ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ สอนซ่อม เสริม 
รวมทั งการสอบต่าง ๆ  เช่น อ่านออกเขียนได้ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
  ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มคีวามสามารถ
ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน การฟัง การดูและการรับรู้ จาก
หนังสือ เอกสารและส่ือต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง แล้วน้ามาคิดวิเคราะหเ์นื อหาสาระ ไปสู่การแสดงความคดิเห็น การ
สังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั นด้วยการเขียน จากการบูรณาการในแต่ละรายวิ ชา
ของครูผู้สอนแต่ละชั น โดยเน้นให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวได้ฝึกและพัฒนา มีช่ัวโมงห้องสมุดให้นักเรียน
ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนอยากอ่าน อยากเรียนรู้ และมีการประเมินนักเรียนในปลายภาคเรียน และยังมี
การจัดกิจกรรมดังนี  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ฝึกการคิดการแก้ปัญหาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มรวมถึงการน้าเสนอผลงาน  โครงงานบูรณา
การวิชาต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการโครงงาน การแข่งขันการโต้วาทีในหัวข้อต่าง  ๆ การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพปรากฏการณ์ธรรมชาตแิล้วอธิบายเน่ืองในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์  การประกวดวาดภาพ
หัวข้อต่าง ๆ ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วยโครงการ
ธนาคารขยะ โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในรายวิชาต่าง  ๆ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั งออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับฐานสมรรถนะส้าคญัของผู้เรียนร่วมกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพื นฐาน 
2551  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้าเทคโนโลยี และส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ
เนื อหาวิชา และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ น และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 20 จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  โดยให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาติดตามนวัตกรรมใหม่  ๆ  แนวคิดใหม่ทั งในโลกปัจจุบันและ
ทิศทางแนวโน้มของโลกอนาคต ที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันและที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระที่สนใจจากส่ือออนไลน์ทั งด้วย
ตัวเองและเป็นกลุ่ม  เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากย์ วิจารณ์เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ น เพื่อน้ามาก้าหนดแนวทางในการคิดค้นนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการในการ
แก้ปัญหาหรือตามความจ้าเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ น ตลอดจนมีการเช่ือมโยงองค์
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ความรู้ในแขนงต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น  ช่างฝีมือ ช่างไม้  การท้าอาหาร ฯลฯ รวมถึงแลกเป ล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ ทักษะฝีมือในวิชาช่างแขนงต่างๆแล้วน้ามามาประยุกต์รวมในการสรรสร้าง ชิ นงาน โครงการ 
โครงงาน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่  
           เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รุนแรงและกระจาย
ออกมากขึ นกว่าในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาจึงท้าให้โรงเรียนต้องปรับเปล่ียนการท้ากิจกรรมให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม  พร้อมกับระวังป้องกันตามขั นตอนเบื องต้นไปพร้อมกัน    
 พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ การส่ือสาร การท้างาน การศึกษาเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเอง เริ่มจากการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
COVID-19  สามารถเรียนรู้อยู่ที่บา้นไดด้ว้ยตนเอง โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวได้มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม Class Start การสอนออนไลน์ด้วยแอพพลิเคช่ันต่างๆไม่ว่า
จะเป็น Facebook, Line, Zoom meeting และโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ตาม
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือ การ
เรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
 ด้าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก้าหนด ดังนี  

1. วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีการก้าหนดคา่เป้าหมายและวางแผน 
ด้าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2564 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา ได้แก่ 
  ผู้บริหาร : สนับสนุน ส่งเสริมส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ครูผู้สอน เพื่อน้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน รวมถึงมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนอย่างต่อเน่ือง  
  ครูผู้สอน : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบคุคล ช่วงวัยของผู้เรียน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เช่น กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น, การสอนซ่อมเสริมให้ กับผู้เรียนใน 4 วิชาหลัก 
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ), เป็นต้น นอกจากนี ครูผู้สอนได้น้าส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสดังกล่าว เช่น ส่ือ 
AR, QR – Code, Kahoot, Live Worksheets เป็นต้น อีกทั งทางโรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรูผ่้านเว็บไซต ์Class 
Start เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ Online อีกด้วย 

3. ด้าเนินการวัด ประเมินผล ทุกระดับชั น ตามระเบียบวัดผลและประเมินผลตาม  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั งมีการวัด ประเมินผลในรูปแบบ
โครงงานวิชาบูรณาการ ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, การงานอาชีพ) ในระดับชั นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ด้าเนินการจัดการศึกษาขั นพื นฐานควบคู่กับการส่งเสริมทกัษะอาชีพใหแ้ก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังนี   
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 1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกทักษะอาชีพใหกั้บผู้เรียน ตั งแต่ระดบัชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในรูปแบบกิจกรรมโครงงานวิชาบูรณาการ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, การงานอาชีพ) ใน
คาบเรียนช่วงบ่ายของทุกวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันสืบค้น สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ นงาน ตามความถนัดและความ
สนใจอย่างอิสระ 
 2. จัดกิจกรรมแนะแนวการท้างาน และการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 โดยมีการประสานงานกับหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ เพื่อมาให้ความรู้ทางการประกอบอาชีพ
หลังจากเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และการเรียนต่อสายอาชีพส้าหรับนักเรียนที่สนใจ ได้แก่ ส้านักงานจัดหา
งานจังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชช่ัน, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และวิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เป็นต้น  
  
 ผลการด้าเนินการ 
  โรงเรียนได้ด้าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค้านวณ  
ตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนจัดท้าแผนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2564 ครูผู้สอนจัดท้าแผนการเรียนการสอน และน้าแผนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เข้าในระบบ Class 
Start เพื่อสะดวกต่อครูผ้สอน และผู้เรียนหากโรงเรียนต้องหยุดเน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  มีการทดสอบวัดความรู้ท้ายหน่วยและท้ายบทเรียน เพื่อทดสอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนหลังการเรียนการสอน ท้าให้ทราบวา่ทักษะใดที่ครูผู้สอนควรส่งเสริม และเร่งพัฒนา ครูผู้สอนมีแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียน ออกแบบส่ือการสอน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียนมากที่สุด จากผลการด้าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั น  สามารถเขียนส่ือสารไดต้รงตามวัตถุประสงค์ของการเขียน กล้าแสดงออก  รู้จักแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากย์ได้อย่างสร้างสรรค ์มีวิธีการแสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเอง น้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ได้ 
 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังคงมีการระบาดอยู่อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมบางอย่างจึงมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความปลอดภัยแต่ยังคงสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์หรือทักษะต่างๆของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  จึงท้าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
ความกล้าแสดงออก  สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณครูในรายวิชาต่างๆ และสร้างสรรค์ผลงานหรือ
นวตักรรมจากการท้าโครงงานไดห้ลากหลาย จาการด้าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี เลิศ คือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

จากการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมชิ นงาน โครงการ โครงงาน ผลผลิต ตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเอง เพื่อเพิ่มและแสดงศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระ เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด 19 ยังไม่ยุติลง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ ดังนี  
           1. มีการจัดกิจกรรมโครงงานวิชาบูรณาการ โดยฝึกฝนประสบการณ์ ทักษะฝีมือในวิชาช่างแขนงต่างๆ
แล้วน้ามามาประยุกต์รวมในการสรรสร้าง ชิ นงาน โครงการ โครงงาน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่  
                 1.1 โครงงานวิชาบูรณาการเก่ียวกับอาหาร ผู้เรียน ได้คิด รวบรวมความรู้ จากผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ส่ือIT วางแผน ต่อยอดอาหารไทยและอาหารสากล เช่น โครงงานกล้วยมะขามสามรส ข้าวเกรียบหอยโข่ง ข้าว
แต๋นหน้ากุ้ง กล้วยฉาบรสต้มย้า โอริโอ้ปั้นหรรษา ไดฟูกุ สลัดโรล น ้าพริกกระเจี๊ยบ ฯลฯ 
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                 1.2 โครงงานวิชาบูรณาการเก่ียวกับการประดิษฐ์ของใช้ เช่น โคมไฟรีไซเคิล โคมไฟกะลาขวดเบียร์ 
สบู่นมแพะใบบัวบก แมงกะพรุนไฟ Coffee soap เปล่ียนล้อเป็นอ่าง ดัมเบลพาเพลิน ฯลฯ 
 นอกจากนี  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท้างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
อยู่ในระดับคุณภาพระดับดี โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากโปรแกรม 
Class Start และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวสามารถผลิตส่ือวีดีโอสรุปความรู้ต่างๆ
เผยแพร่ลงในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในส่วนการด้าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ดังนี  
  1. นักเรียนระดับชั นประถมศกึษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ 
3 ขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 70.91 (เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา) 
  2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ 
3 ขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 49.69 (ต่้ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด) 
  3. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึ กษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 96.97   
( สูงกว่าร้อยละ 80 ของการจบการศึกษาภาคบังคับ) 
 รวมทั งด้านทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ นักเรียนระดับประถมศกึษาปทีี่ 4 ถึงมัธยมศึกษาที่ 
3 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ในรูปแบบกิจกรรมโครงงานวิชาบูรณาการ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, 
การงานอาชีพ) และได้น้าผลงาน/โครงงาน มาจัดนิทรรศการฯ จ้านวน 36 โครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมถึงมีความสนใจงานด้านอาชีพที่หลากหลายมากขึ น และนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จบการศึกษาภาคบังคบั จ้านวน 32 คน โดยศึกษาต่อสายสามัญ จ้านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 ศึกษาต่อสายอาชีพ จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และประกอบอาชีพ จ้านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า  ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อด้านสายงานอาชีพเป็นส่วนใหญ่ 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง  
 1. แบบรายงานผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ 
 2. สมุดบันทึกการอ่าน 
 3. แบบรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564 
 4. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 
 5. ส่ือการเรียนการสอน เช่น ส่ือที่ครูท้าไว้ที่ YouTube    
 6. รายงานสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 7. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนของคุณครูประจ้าชั นแต่ละชั น 
 8. นวตักรรมหรือชิ นงานของนักเรียนที่เกิดจากการทา้โครงงาน 
 9. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื นฐาน สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 10. ผลการใช้โปรแกรม Class Start ของนักเรียนและคุณครู 
 11. ข้อมูลการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 12. แผนการจัดการเรียนรู้  
 13. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
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 14. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน (ปพ.) 
 15. รายงานโครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 
 16. รายงานโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
 17. รายงานโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 18. ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงงานวิชาบูรณาการ 
 19. แบบบันทึกคะแนนโครงงานวิชาบูรณาการฯ ของนักเรียน 
 20. ข้อมูลรายช่ือนักเรียนที่จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษา
ต่อ โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
 
 2. จุดเด่น  
 1. โรงเรียนมีการด้าเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคา้นวณ
อย่างต่อเน่ืองและสม่้าเสมอ ในส่วนของการทดสอบต่าง ๆ  เช่น อ่านออกเขียนได้ โรงเรียนมีการด้าเนินการ
ทดสอบจริง ประเมินผลตามความเป็นจรงิ การประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) โดยด้าเนินการภายใต้มาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) อย่างเคร่งครัด น้าผลการทดสอบมาพัฒนา และรายงานสรุปผลการประเมินทุกครั ง 

2. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เน้นการใช้ทั กษะ 
กระบวนการคิด และมีการบูรณาการให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง แม้จะยังมีการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
อย่างต่อเน่ือง 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
อย่างมีมีวิจารณญาณ ในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี  

4. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนไทย -เมียนมาร์และอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่ได้แสดงออกถึงศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมทางดา้น IT ในการเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรม Classstart, TikTok, Instagram, Zoom และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิชาบูรณาการอย่าง
ภาคภูมิใจ 

5. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และได้ฝึกปฏิบัติจรงิ
ในสถานการณ์ต่างๆ  

6. ครูมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ มีวิธีวัด และประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  

7. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ก้าลังใจ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม ให้ครูและผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพตามวัยและให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานและสมรรถนะที่ส้าคัญอย่างต่อเน่ือง 

8. โรงเรียนได้ด้าเนินการติดตั งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างครอบคลุมทุกพื นที่ในโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนและคุณครูสามารถได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเหมาะแก่การเรียนรู้ใน
เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับชั นประถมศึกษา สูงกว่าระดับ 3 
ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 70.91 

10. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 41.90 
ซ่ึงมีผลการพัฒนาสูงขึ นจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.54 

11. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564            
คิดเป็นร้อยละ 74.96 ซ่ึงมีผลการพัฒนาสูงขึ นจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.50 



รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศกึษา 2564 หน้า 63 

 

12. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลงาน/โครงงาน ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบโครงงานวิชาบูรณาการฯ จ้านวน 36 โครงงาน 

13. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาศึกษาปีที ่4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการฝึกทักษะอาชีพตาม
ความถนัด และความสนใจคนละ 1 อาชีพ ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
 14. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ได้จัดท้าข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ในการส่งต่อผู้เรียนเข้ารับการศึกษาในสถาบันนั น ๆ และ ส้านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งต่อให้
ผู้เรียนมีงานท้าต่อไปในอนาคต 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองควรร่วมกันประชุม (PLC) แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค้านวณเป็นรายบุคคลอย่างสม่้าเสมอ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่จ้าเป็นทั ง 6 สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2. พัฒนาครูทุกคนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจบุันมากขึ น ให้มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อ
น้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
 3. จัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในการคิด การคิดสร้างสรรค์การอภิปรายน้าเสนอผลงาน
ให้เกิดความช้านาญ เป็นภาคเรียนละ 1 ครั ง เช่น นิทรรศการโครงงานบูรณาการหรือในรายวิชาต่าง ๆ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างช้านาญ รู้เท่าทันส่ือต่าง 
ๆมากขึ น และเรียนรู้ด้วยตนเองมากย่ิงขึ น เช่น YouTube TikTok, Instagram, Zoom เป็นต้น  
 5. เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ในวิชาช่างพื นฐาน รวมถึงการส่งเสริมในการปลูกฝังความคิดในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวันทั งที่บ้านและที่โรงเรียนมากขึ น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้  
 6. เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องของเทคโนโลยีให้ทั่วถึงซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ น
พบว่าเกิดจากชั นเรียนในเด็กเล็ก ที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
 7. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนตามช่วงวัย เพื่อให้ผู้เรียนมีพื นฐานความรู้  ด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
 8. ควรจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั งแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี , 
แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 9. ควรมีสถานที่ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่ออ้านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมด้านอาชีพ เช่น ศูนย์ฝึกวิชาช่าง, ศูนย์ฝึกการประกอบอาหาร, ศูนย์ฝึกงานเกษตรฯ, ศูนย์ฝึกงานฝีมือ  
เป็นต้น 
 10. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างต่อเน่ือง เพื่อสะท้อนปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาเพิ่มขึ น 1 ระดับ  
 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคลและน้ามาจัดกลุ่ม เพื่อให้ครูประจ้าชั นและครผูู้ประจ้าวิชาออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาไดต้รงกับกลุ่มของผู้เรียน 
 2. สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้การทดสอบแบบการคดิวิเคราะหเ์พื่อพัฒนา สมรรถนะด้านความสามารถ
ในการคิดของผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานหรือเน้นการใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 
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 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนอกเวลาโดยท้าความเข้าใจขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการสละเวลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี โดยใช้เวลาที่บ้าน ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิด
ความช้านาญ 
 5. ส่งเสริม การประกวดน้าเสนอโครงงานในระดบัโรงเรียนใหผู้้เรียนได้คดิคน้นวัตกรรมใหม่  ๆ ที่อาจ
สร้างรายได้ในอนาคต โดยสร้างแรงจูงใจ และก้าลังใจ 
 6. ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อทราบว่ามีนวัตกรรมใหม่ทีน่่าสนใจ จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ (PLC) ในการท้างานแก้ปัญหาทั งที่บา้นและที่โรงเรียน 
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค้านวณ โดยการน้าผลการทดสอบ
ระดับชาติ มาวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูท้ี่โรงเรียนตอ้งเร่งพัฒนาผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง  
 9. พัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตัวเองตามช่วงวัย และส่งเสริม
สมรรถนะหลัก (6 สมรรถนะ) ให้ผู้เรียนสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริง 
 10. จัดการศึกษาขั นพื นฐานควบคู่กับการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น และการท้างานหรืองาน
อาชีพ ต่อไปในอนาคต 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 วิธีการด้าเนินการ 
 โรงเรียนด้าเนินการจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  ที่ดีตามหลักสูตร  และเหมาะสมกับวัยเพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน มีความรักเคารพ  กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครู-อาจารย์ 
และชาติบ้านเมือง 
 วางแผนและด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง
2560) และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยสอดแทรกความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ในการสอนและการท้าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมแต่งกายท้องถ่ินทุกวัน
อังคาร กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยวิทยากรท้องถ่ิน  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ (ร้ามอญ) 
โครงการวิถีพุทธ และโครงการวันส้าคัญตา่ง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั งภูมิปญัญาไทย ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่กิจกรรมของโรงเรียนก็มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง 
เช่น กิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ เป็นต้น  

 โรงเรียนด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการการเรียนรู้เซิงประจกัษ์ การจ้าลองสังคมโดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหาจากกิจกรร ม
โครงงานเซิงบูรณาการ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างจากกิจกรรมในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
(เพิ่มเติม) โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการ และยอมรับเสียงข้างมากตามวิถี
ประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั งประธานผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเป็นพลเมืองดี 
มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสมโดย ค้านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
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เน่ืองมาจากผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ท้าให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ ย่ิงสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย โดยการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือกัน อาทิ มารับเอกสาร On-
hand ไปให้เพื่อนที่ประสบปญัหาในการมารบัเอกสารการเรียน หรือการปรึกษากันจากการเรียน On-line ช่วยกัน
ท้าการบ้าน เมื่อเปิด On-site จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีเหตุผลและจะเคารพความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ น เพราะ
ตลอดระยะเวลาระหว่างเกิดสถานการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงของการด้าเนินชีวิตที่ยากล้าบาก 
นอกจากนี โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนา และชาติพันธุ์ โดยมีการแต่งกายชุด
ประจ้าชาติพันธุ์ทกุ ๆ  วันอังคารเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่าถึงแม้จะต่างชาติพันธุ์แตก็่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
ได้ โดยครูเป็นผู้ชี แนะการยอมรับ เคารพ และ หลีกเล่ียงการดูถูกเหยียดหยามในความแตกต่างในทุกมิติ อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม ฯลฯ 

มีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเฉพาะในสถานการของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มีมาตรการส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักการปฏิบัตตินทีถู่กต้องตามของ กรมควบคมุโรค มาตรการความ
ปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด นอกจากนี ยังการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่จะ
ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านสุขภาพที่ดี ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และน้าผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวัน 
กิจกรรมดูแลนักเรียนของครูเวรประจ้าวัน เช่น การรับเด็กหน้าประตูที่ต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ล้างมือ 
การท้าความสะอาดโรงเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการอบรมโดยครูเวรประจ้าวัน การออกก้าลังกาย 
กิจกรรมการไหว้ อบรมวันสุดสัปดาห์ อบรมและน่ังสมาธิภาคกลางวัน  มีกิจกรรม เช่น ค่ายคุณธรรม วันแม่ ไหว้
ครู วันเด็ก วันปีใหม่ วันอาสาฬหบูชา วิสาขบูชา วันมาฆบูชา ท้ากระทงในวันลอยกระทง สัปดาห์ภาษาไทย วัน
สุนทรภู่/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยหลายจิกรรมโรงเรียนปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ วันแห่งความส้าเร็จ กิจกรรม
ดุริยางค์  โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสี อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ห้องพยาบาล การตรวจ
สุขภาพ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังอาหาร โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่น การเย่ียม
บ้านนักเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
 
 ผลการด้าเนินการ 
 จากผลการด้าเนินงานส่งผลให้ นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครู มีความซ่ือสัตย์ มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท้างาน และมีจิตสาธารณะ  ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั ง
ภูมิปัญญาไทย ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ศิลปะการร้ามอญ  งานจักสาน การแปรรูปอาหารที่เป็นวัตถุดิบ
ในท้องถ่ิน ผู้เรียนทุกคนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านทุกคน มีความเป็นประชาธิปไตยท้าให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง การเรียน และการท้างาน ผู้เรียนได้รับการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 นอกจากนี ผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจ่ะเรียนรูอ้ย่าง
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเส่ียงโควิดในสถานศึกษา และได้รับ
การสนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรองโรคโควิด-19 จากองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
นักเรียนปลอดภัยจากโรค มีสุขภาพที่ดี ทั งด้านอารมณ์และสังคม ร่าเริงแจ่มใสมีปฏิสัมพันธ์ทีด่ีตอ่ทุกคน อ่อนน้อม
ถ่อมตน  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าใจและปรับตัวได้ทันกับการเปล่ียนแปลงต่อทุกสถานการณ์  
เป็นที่ยอมรับ เข้าร่วมกิจกรรมต่างในโรงเรียนและชุมชน มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและแบ่งปัน ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง รู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เข้าใจและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง  
  1. แบบรายงานสรุปโครงการวิถีพุทธ 
  2. แบบรายงานวันส้าคัญ 
  3. แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. แบบรายงานผลสรุปโครงการวันแม่  
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 6. กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
7. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโดยวิทยากรท้องถ่ิน 
8. กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ร้ามอญ 

 9. การเลือกตั งหัวหน้าห้องในทุกชั นเรียน การเลือกตั งประธานผู้เรียน 
10. แต่งกายตามชาติพันธุ์ของตนในทุกวันอังคาร (วัน Local day) 

  11. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
12. โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  
13. โครงการสภานักเรียน  
14. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
15. โครงการกีฬาและนันทนาการ   
16. โครงการอาหารกลางวัน  
17. เอกสารธุรการประจ้าชั นเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลภาวะโภชนาการผู้เรียน แบบบันทึกผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  แบบบันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
แบบบันทึกการดื่มอาหารเสริมนม แบบบันทึกการประเมินด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา แบบบันทึก
ตรวจสุขภาพผู้เรียน  บันทึกการท้าความสะอาดเขตบริเวณโรงเรียน  

 
 2. จุดเด่น  
 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัยโดยการสอดแทรกกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี  มีกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียน มี
ระเบียบวินัย มีครูพระมาสอนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ มีการเชิญวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้แก่
ผู้เรียนเสมอ มีการด้าเนินงานด้านประชาธิปไตย มีจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งชาติพันธุ์ สร้างความ
ภูมิใจด้านความเป็นไทยและควบคู่ไปกับชาติพันธุ์ของผู้เรียนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ให้ด้ารงอยู่ สร้าง
การยอมรับความแตกต่างในภูมิหลังแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อความ
หลากหลายและความแตกต่าง ทั งในทางปัจเจก และทางสังคม  มีอุปกรณ์ที่อ้านวยความสะดวกด้านการดูแล
นักเรียน ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด -19 ที่ครบครัน มีการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก อย่างหลากหลายทั งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั งในโรงเรียนและ
ชุมชน ดูแลด้านสุขอนามัยของผู้เรียนโดยประสานงานกับโรงพยาบ าลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยน ้าขาว บริการ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบ 5 หมู่ ได้รับประทานทุกวัน ท้าให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สมส่วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม มีความพรอ้มในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
มีคุณภาพ 
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 3. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  จึงท้าให้
สถานศึกษามีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก้าหนดไว้ ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการจัดกิจกรรมได้ส้าเร็จตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้  จัดได้แต่
เพียงบางส่วน จึงควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของการป้องกันหรืออาจมีการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ 
 2.  ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก และ รักษา มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง 
 3. พัฒนาครูด้านการจัดการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา และสุขภาพ โดยน้าเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื อหาและความเปล่ียนแปลงของโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
  
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ น 1 ระดับ  
 1. เพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายและครอบคลุมในการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงชั น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพหรือหา
รายได้เสริมได้ 
 3. น้าทรัพยากรในท้องถ่ินและความรู้จากภูมิปัญญาไทยไปสร้างเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 
 4. การพัฒนานักเรียนที่มีภาวะผู้น้าด้านสุขภาพ เพื่อช่วยบริการเพื่อนนักเรียนและชุมชนได้ 
 5. พัฒนาให้ผู้เรียนมี ทักษะการเล่นดนตรีไทยและดุริยางค์เพื่อบริการชุมชนได้ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม  
 วิธีการด้าเนินการ  

จาก วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวที่ว่า “เปิดโอกาสทางการศึกษา เน้นรักษาความเป็นไทยก้าว
ไกลในอาเซียน เป็นโรงเรียนชาติพันธุ์เน้นการเรียนงานอาชีพ จุดประทีปเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม เหมาะสม
ด้วยคุณภาพชีวิตที่มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีพร้อมในมาตรฐาน สืบสานความร่วมมือ ยึดถือศาสตร์พระราชา” นั น 
หมายถึง โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน ได้เข้าเรียนในโรงเรียน
บ้านห้วยน ้าขาวทุกคน โดยจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทั งความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้เรียนที่จบจากโรงเรียนออกไป จะต้องมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 ทักษะ ซ่ึงโรงเรียนได้จัดโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา คือ ปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นทักษะอาชีพ ในระดับชั นประถมศกึษาปทีี ่4 – ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จัดให้
มีการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบวิชาบูรณาการ เพื่อผู้เรียนมีเวลาคิดโครงงานตามความถนัดและความสนใจโดยมี 
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและทกัษะชีวิต โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ย่ังยืน โครงการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพที่เหมาะสมกับพื นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นโครงการที่ส่งเสริมความสามรถของนักเรียนเพิ่มเติม
ด้วย และยังมีโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการวิถีพุทธ รวมทั งกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

ด้าเนินการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ทั ง
ในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา การน้าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และได้รับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อย่างสม่้าเสมอ มีการบริหาร
อัตราก้าลังทรัพยากรทางการศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคณะกรรมการห้องเรียน ซ่ึงเป็น
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมห้องเรียนละ 3 คน มีระบบนิเทศภายใน และมีโครงการแลกเปล่ียนการนิเทศ
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ภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา การน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

 โรงเรียน มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า และมีความสามารถหลายด้าน จึงท้าให้การบริการจัดการ
ด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ มีการจัดเก็บข้อมูล  ที่เป็นระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท้าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่ิงแวดล้อมที่เอื อต่อการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานแผนงาน การบริหารงานอ้านวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี พัฒนาสร้างสรรค์จัดการ
งานพัสดุอย่างเป็นระบบ อีกทั งยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากองค์การชุมชน และหน่วยงานในพื นที่บริการ 

ด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม (ร่าง)  

กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช ....ระดับประถมศึกษา เน่ืองจากเป็นโรงเรียนน้าร่องพื นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน รวมไปถึงสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดรับกับการที่ได้รบั
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2 โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรในส่วนของ
รายวิชาเข้าไปเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นกระบวนการทักษะอาชีพรวมทั งการบูรณาการ ใน
ระดับชั นปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา ดังนั นกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน จึงเกิดความแตกต่าง แต่
ตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานของผู้เรียนทุกคน ด้วยว่ารายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายท้าให้ผู้เรียน ได้เรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ด้านการงานอาชีพ เช่น วิชาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิชาการ
ท่องเที่ยวและการจัดการสินค้าเกษตร วิชาบัญชีและการเงิน เป็นต้น นอกจากนี ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน คือจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบวิชาบูรณาการ ส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและความสนใจในช่วงเวลาเดียวกันด้วย และสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี โรงเรียน มีการ
นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ผู้บริหารลงมาก้ากับนิเทศ หัวหน้างานก้ากับนิเทศ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือระดับชั น 

 มีกระบวนการบริหาร การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม   สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีการจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการนิเทศ ก้ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน้าข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนาคู่มือการ ปฏิบัติงาน มีการได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็น “คุรุชนคนคุณธรรม” ระดับเขตพื นที่การศึกษา ประเภท ครู ระดับยอดเย่ียม ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเข้ารับการอบรม เป็นวิทยากร และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และโครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนการเรียนรู้ต่างๆนอกสถานศึกษา และโครงการสวัสดิการบุคลากร  
 ให้ความส้าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและมีมาตรการจัดห้องเรียนเพื่ อสร้างความ
ปลอดภัยในการเรียนรู้ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 โดยใช้กรอบแนวทางในการเรียนรู้แบบปลอดภัย มีมาตรการคดั
กรองวัดไข้อาการเส่ียงก่อนเข้าห้องเรียน มีจุดบริการล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ จัดเว้นระยาห่าง
ระหว่างบุลคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เปิดประตูหน้าตา่งใหอ้ากาศถ่ายเท ท้าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณตา่งๆ 
ควบคุมจ้านวนนักเรียนลดความแออัดทุกห้องเรียน ดังจะเห็นได้จากห้องเรียนต่างๆมีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น มุมภาษาไทย มุมคณิตศาสตร์ ภายในห้องเรียน รวมถึงห้องพิเศษต่างๆมสีภาพพร้อมใช้
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งาน มีผู้ดูแลรับผิดชอบ  เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนจึงมีระบบการจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาอังกฤษ Kanpao สนามBBL  ห้องสมุด สนามบาสเก็ตบอล สหกรณ์ ซ่ึง
เอื อต่อการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ตลอดเวลาที่นักเรียนใช้ภายในโรงเรียน โรงเรียนพยายามสร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพนอกห้องเรียน อาทิ แปลงเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ สามารถ
บูรณาการได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนค้านึงถึงสภาพสังคมที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น การ
สร้างค่านิยมในการรักษาความสะอาด ลดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ ส่งเสริมสุข
ภาวะในโรงเรียน มีการให้ความรู้เก่ียวกับอุบัติภัยต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์  
 รวมทั งมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี วัสดุ-อุปกรณ์ และมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียน ครู ชุมชน ศึกษาค้นคว้าได้อย่างทั่วถึง จนส่งผลให้การดา้เนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ น โดยมีการด้าเนินการ ดังนี  
 1. โรงเรียนมีระบบ Internet ความเร็วสูงที่ 300 Mb 
 2. บุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณ Internet ได้อย่างสะดวก 
 3. มีห้องสมุดพร้อมให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียน 
 4. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนไว้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ  
 5. มีการผลิตส่ือ VTR การฝึกท้าอาชีพของนักเรียน โดยใช้วิทยากรชุมชน  
 6. มีการประชาสัมพันธ์ข่า วสารของโรงเรียนผ่านทางเว็บ ไซต์  www.huaynamkhao.ac.th และ 
Facebook ของโรงเรียน 
 7. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่สม่้าเสมอ 
 8. มีการน้าบอร์ด kid bright เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่าน QR Code ที่โรงเรียนจัดท้าขึ น 
 10. มีการน้าการเรียนการสอนและส่ือการเรียนการสอนจาก DLTV มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน 
 11. มีการน้าระบบเครื่องเสียงเข้ามาใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ 
 
 ผลการด้าเนินการ  
 โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการด้าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรม โครงการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน โรงเรียนด้าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการน้าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เน้นให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรบปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจัดการศกึษา ท้าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาส้าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ 
 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน การนิเทศภายใน มีการก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตอบความ
ต้องการและความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิท ธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 
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                จากการด้าเนินการพัฒนาดังกล่าว  ได้ส่งผลใหโ้รงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม น่ันคือ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีการน้าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเน่ือง และเป็นแบบอย่างได้ มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และสามารถเป็นแบบอย่างได้  
 ส่งผลให้คุณคณะครูและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้มากย่ิงขึ น มีผลส้าเร็จของ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีผลส้าเร็จของโครงการ ร้อยละ 97.10 ครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของคร ูและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื อ
ต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษาฝ่ายบุคลากรมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความสามารถความเข้าใจของครูอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน ้า
ขาวได้รับการจดัการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลายอย่างมีคณุภาพและปลอดภัย ครูมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างมี
ศักยภาพ มีความพร้อมในการใช้สถานที่ ส่ือ หรือ อุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนอยู่ใน
สังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน และยังเผยแพร่ไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป 
นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพไฟฟ้าคู่ขนานไปกับวิชาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถน้าความรู้ไปปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าภายในบ้านไดแ้ล้วยังสามารถหารายไดเ้สริมระหว่างเรียนได้ ทั งนี ผู้บริหารยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้า
รับการอบรมต่างๆ อยู่สม่้าเสมอ เพื่อให้ครูเกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพิ่มขึ น รวมทั งมีการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนผ่านระบบ QR Code ด้วย และรวมถึงระบบทางกายภาพอ่ืน เช่น ห้องสมุด  ตู้น ้าดื่ม ระบบร้านค้า
สหกรณ์โรงเรียนที่ทันสมัย นอกจากนี นักเรียนยังได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนผ่าน DLTV นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาเพียงแค่มีโทรศัพท์หรือแทปเลต และสัญญาณ internet ก็สามารถโหลดบทเรียนและส่ือไปเรียน
ที่ไหนก็ได้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ้าป ี 
 3. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 4. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
 5. นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้โมเดล HTA 
 6. นวัตกรรมการนิเทศ“BKS COACHING” พัฒนาสมรรถนะครูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 7. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและทกัษะชีวิต  
 8. รายงานโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 9. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับพื นทีใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 10. รายงานครงการระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
 11. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 12. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 13. แบบรายงานโครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
 14. ทะเบียนพัฒนาวิชาชีพครู 
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 15. รายงานการพัฒนาตนเอง 
 16. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชนคนคุณธรรม” ระดับเขตพื นที่การศึกษา ประเภท 
ครู ระดับยอดเย่ียม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

17. ห้องเรียนทุกห้องจัดตามแนวปฏิบตัิตามความควบคมุโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
18. ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ภายใน-ภายนอก โรงเรียน 
19. โครงการธนาคารขยะ 
20. ป้ายนิเทศ และ ป้าย QR Code 

  21. ระบบ WIFI internet ทั่วโรงเรียน 
  22. โครงการผลิตส่ือ VRT และพัฒนาระบบ internet ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
  23. เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.huaynamkhao.ac.th/ 
  24. Facebook ของโรงเรียน 
  25. ระบบเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพ 
  
 2. จุดเด่น  
 มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือโครงการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับพื นทีใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า และมีความสามารถ จึงท้าให้การบริการจัดการด้านต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบนั ท้าให้การบริหารจัดการของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก้าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขั นพื นฐาน และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรบักับมาตรฐานที่ สถานศึกษาก้าหนด และด้าเนินการตามแผน 
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ้าปี น้าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 คุณครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชนคนคุณธรรม” ระดับเขตพื นที่การศึกษาประเภท 
ครู ระดับยอดเย่ียม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  คุณครูได้รับการ
ประเมินวิทยฐานะผ่านผู้บริหาร มีวัฒนธรรมองค์ที่ส่งเสริมความรักใคร่ สามัคคี เป็นหน่ึงเดียวกัน คณะครูแลได้
ร่วมด้วยช่วยกันจัดท้าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส้าหรับโรงเรียนน้าร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐานขั นพื นฐาน ระดับประถมศึกษา จนส้าเร็จลุล่วง 
 โรงเรียนมีพื นที่กว้างขวาง สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ได้มาก มีการสนับสนุนการดูแลอุปกรณ์ 
สถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา มีการเตรียมความพร้อมทั งในด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก มีความทันสมัย ในเรื่องการจัดระบบเทคโนโลยี ทั งอุปกรณ์ ส่ือการสอน และระบบ 
Internet ให้แก่นักเรียน  ซ่ึงท้าให้นักเรียนสามารถสืบคน้ข้อมูลต่างๆได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียนได้  และไปแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ได้รับรางวัลต่างๆกลับมา ซ่ึงเป็นผลมา
จากการจัดระบบเทคโนโลยีที่ดี และระบบ Internet ที่ดี เป็นพื นฐานส้าคัญ และได้มีการน้าสมาร์ทโฟน และ  
แทปเล็ต เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท้าให้นักเรียนสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลตา่งๆ รวมไปถึงนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยโดยเรียนผ่านส่ือ DLTV 
 
 

http://www.huaynamkhao.ac.th/
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 3. จุดที่ควรพัฒนา  
 1. เพิ่มช่องทางหรือโอกาสให้ผู้ปกครองได้มส่ีวนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศกึษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความรว่มมอืของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีความเข้มแข็ง
มากย่ิงขึ น  
 2. ควรเพิ่มงบประมาณในการดแูลเพื่อคงสภาพและท้านุบ้ารุงรักษาตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ
ด้วยเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศที่นักเรียนเข้าถึง 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท้ากิจกรรมระดับโรงเรียน หรือระดบัเขตขึ นไป ไม่ว่าจะเปน็วันส้าคัญตา่งๆ 
หรือการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตัดต่อ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขัน Coding เป็นต้น 
เน่ืองจากเทคโนโลยีนั นได้เข้ามามีบทบาทในสังคมรวมถึงในชีวิตประจ้าวันด้วย 
 
 4. ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเพื่อความโดดเด่น สู่การมีนวัตกรรม 
 1. น้าข้อมูลผลการประเมินในระดบัตา่งๆ มาใช้ในการปรบัปรุง พัฒนางานให้มีความต่อเน่ืองและเป็น
แบบอย่างที่ย่ังยืน 
 2. ขยายผลงานที่มีประสิทธิภาพ สู่โรงเรียนในเครือข่าย เก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรใน
โรงเรียนลงในระบบเว็บไซตจ์ัดเก็บเอกสารเพื่อหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 http://www.relearningthai.org  มี
การเก็บงาน โหลดงานและบันทึกลงในระบบของตัวเอง สามารถเก็บงาน และจัดท้าแผนการเรียนการสอนสอน
ออนไลน์ลงระบบในโปรมแกรม Class start 
 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้มากย่ิงขึ น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ (PLC) ในการท้างานแก้ปัญหา และการแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ระบบ
เทคโนโลยี 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสา้คัญ  
 1. ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม 
  วิธีการด้าเนินการ  

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตาม
มาตรฐาน ตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง โดยการด้าเนินการอย่าง
หลากหลาย เช่น มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดของ
หลักสูตร จัดท้าหน่วยการเรียนรู ้แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการภาระงาน 
ชิ นงาน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหนั้กเรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการจัดการเรียนการสอนที่
สัมพันธ์กับบริบทของชุมชนและ มีประสิทธิภาพ ได้ลงมือปฏิบตัิจรงิ จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น ท้องถ่ิน ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดได้
เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรม  เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีการรายงานผล อีกทั งได้รับการนิเทศการจัดการเรยีนการสอนจาก
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา โดยมีโครงการที่สนับสนุน ดังนี  1)  โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
2)  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มอือาชีพและกิจกรรมต่างๆ เช่น  การจัดหา/ผลิตส่ือ กิจกรรมจัดท้าแผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมชุมชุนแห่งการเรียนรู้ ( PLC )   
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 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท้าให้รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนในรูปแบบ   On-line 
ร้อยละ 50 และ On -Hand มีผลท้าให้ครูผู้สอน ผู้เรียนจ้าเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับตัว ส้าหรับการเตรียมสอน 
และการเตรียมความพร้อมในการเรียน มีการด้าเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด การปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี วัด  และผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ก้าหนดให้
ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด้าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้  
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก ใช้การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีโครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  การนิเทศการ
สอนภายใน มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงเข้าใจใน
ระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และ
จัดท้าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จากนั นน้าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั งการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั นเรียน โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ 
กลุ่ม B  และจ้ากัดจ้านวนนักเรียนต่อหน่ึงห้องเรียน จัดส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดชั นเรียนโดยการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ ทุกห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน   เพื่อรักษาสภาพ
บรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้การเรียนการสอนด้าเนินไปอย่างราบรื่น 
 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผล ที่มีความหลากหลาย เช่น การสร้างแบบทดสอบ โดยใช้ Google forms รองรับการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี วัด 
ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมทั งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ มีการจัดท้ารายงานการจัดการเรียนการ
สอนรายสัปดาห์ มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ตัดสินผล
การเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด ประเมินผล และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนผ่านหลาย ช่องทาง เช่น ทาง class start, Google Meet, Line, messenger เพื่อแจ้งผลการ
เรียน การท้างาน และผลงานต่างๆ จากครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้  
ประสบการณ์ รวมทั งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน้าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนมี
โครงการ ดังนี  กิจกรรม PLC โครงการพัฒนาบุคลากรปี 2564 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบ
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล กิจกรรมส่งต่อข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล แผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN )  
โครงการอบรมครูเพื่อการพัฒนาการสอน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 ผลการด้าเนินการ  

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนน้าส่ิงที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การท้าความเคารพครู ผู้ปกครอง การรักษาความสะอาดทั งในโรงเรียนและใน
บ้านหรือชุมชนของตนเอง มีความเอื อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนและส่วนรวม การประหยัดอดออมการเคารพใน
ประชาธิปไตย การมีความอดทนอดกลั นต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง มารยาทใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม     
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จากการด้าเนินการพัฒนาดังกล่าว ที่มีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตได้ ท้าให้ผู้เรียนมีความตั งใจมากขึ น รู้จุดที่ควรพัฒนาตนเองในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น และสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ด้วย 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดใีนการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับคุณภาพดเีลิศ นอกจากนี ครูผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าขาวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) โดยส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมที่น้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-line และ 
On-Site ได้แก่ Google form, Google Meet, Kahoot, แอพพลิเคช่ันการออกเสียงภาษาอังกฤษ Vocabulary, 
ส่ือวีดิทัศน์ ใน YouTube และ Microsoft PowerPoint เป็นต้น 
 ครูผู้สอนจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั นเรียนอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนเกิดความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้อีกทั งยังมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เรียน
กับครู และการท้างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความ
อบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรักความศรัทธาต่อคร ูมีความกล้า มีความ
อิสระในการแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั นเรียน โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของ
การเรียนรู้สร้างสรรค์ เร้าความสนใจ ให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุขพร้อมทั งก่อให้เกิด 
แรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ น 
 ครูผู้สอนมีการวัด ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน มีการท้ากิจกรรมซ่อมเสริมในส่วนเนื อหาที่
บกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายทีต่ั งไว้ มีการท้ารายงานวิจัยในชั นเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องของผู้เรียนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั นมีการวัดประเมินผล
เรียนหลังเรียน ครูผู้สอนมีการสรุปประเมินผลการเรียนเมื่อสิ นสุดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนนั น 
ด้าเนินการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการวัด ประเมินผล รายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียน
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองทราบต่อไป 

นอกจากนี ยังมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและ
ผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาบรูณาการใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพที่ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ทุกฝ่ายมีการแลกเปล่ียนข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมโครงการและน้าข้อมูลเหล่านั นมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ นได้อย่างมี
คุณภาพ พร้อมน้าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 จากการด้าเนินการพัฒนาดังกล่าว ได้ส่งผลให ้โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครเูพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง  

1. แผนการจัดการเรียนรู้    
2. แบบบันทึกการใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/หอ้งคอมพิวเตอร/์DLIT 
3. โครงงานนักเรียน 
4. ผลงาน/แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน  
5. แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
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 6. แบบบันทึกการใช้หอ้งคอมพิวเตอร์ 
 7. แบบบันทึกการใช้หอ้งสมุด 
 8. รายงานโครงการผลิตส่ือ VTR และพัฒนาเครือข่าย Internet ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
 9. แบบบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 
  10. หลักสูตรสถานศึกษา 
  11. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน 
  12. ผลงาน/แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
  13. รายงานการประเมินตนเองของครู  
  14. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 
  15. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
  16. โครงการวัดผลประเมินผลนักเรียน 

17. แบบทดสอบ 
18. เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั น 

 
 2. จุดเด่น  

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจรงิ มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 
สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

2. มีระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

  4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ ความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี  ท้าให้สามารถบริหาร
จัดการการใช้ส่ือและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  5. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  
  6. ครูมีความตั งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ท้าให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีสูงขึ น 
  7. ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ พัฒนาการ
ของผู้เรียน เช่น ประเมินการท้ากิจกรรมกลุ่ม ทักษะปฏิบัติการ การท้ากิจกรรมระหว่างเรียน การท้าชิ นงานที่ครู
มอบหมายทั งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทดสอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย แล้วครูน้าผลการประเมินไปพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 

 8. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมีการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการเรียนรู้
ภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการ PLC 

 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้รวมทั งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื อต่อการเรียนได้  
 3. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

4. เพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั งด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกของโรงเรียน 
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 5. จัดระบบภูมิปญัญาท้องถ่ิน ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทกุที่ทกุเวลา  
 6. โรงเรียนควรจัดให้มกีารน้าเสนอผลการแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรูข้องทุกภาคเรียน/ปี
การศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยในชั นเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ ความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่การสอน 
 7. ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 
 8. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพทีข้่ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามระหวา่งช่วงชั น  
เพือ่เพิ่มแนวคิด หรือวิธีการที่จะบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ทีก่ว้างมากขึ นและเกิดผลประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 
 
  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาเพิ่มขึ น 1 ระดับ  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี  
ความสุขอย่างต่อเน่ือง 
  2. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง  
ต่อเน่ือง 

3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของโรงเรียน 
เพื่อน้าข้อมูลมาวางแผนพัฒนา 

4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมจนเกิดเป็น Best Practice  

5. ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมทั งการน้าไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชนให้มากขึ น 
6. ครูที่ได้รับการอบรมน้าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเผยแพร่ให้ กับบุคลากรครูภายในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จ้านวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ทั งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 
(75.00)  

  78.76 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
73 58 79.45  

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 
73 55 75.34  

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 
73 60 82.19  

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 

73 57 78.08  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 
(75.00) 

  78.99 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

 
73 73 100  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั งชั่งใจอดทนในการรอคอย  73 52 71.23  
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
73 56 76.71  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส้านึกและค่านิยมที่ดี  73 53 72.60  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

 
73 52 71.23  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  73 53 72.60  
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทนอดกลั น 

 
73 54 73.97  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

 
73 53 72.60  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

 
73 73 100.00  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จ้านวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ทั งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

3 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ดีเลิศ 
(75.00) 

  79.67 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวัน มีวินัยในตนเอง 

 73 54 73.97  

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง  73 55 75.34  

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน 

 73 57 78.08  

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 73 54 73.97  

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม พื นฐาน
ครอบครัว เชื อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 73 73 100  

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

 73 56 76.71  

4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิด
พื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 
(65.00)  

  69.93 ด ี

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 73 50 68.49  

4.2 ร้อยละของเด็กตั งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบ 

 73 48 65.75  

4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ืองที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 73 54 73.97  

4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด 
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเร่ืองง่าย ๆ ได้ 

 73 46 63.01  

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ เคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 73 52 71.23  

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สือ่เทคโนโลย ีเช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 73 55 75.34  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1   ระดับดีเลิศ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 76.83 ดีเลิศ 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1     บรรลุ        ไม่บรรลุ          

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี   1. ระดับก้าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
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    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การด้าเนินงาน ผลส้าเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั งส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
    

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและ 
ไม่เร่งรัดวิชาการ 

 
    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบัติ  

 
    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 
  

  

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

 
    

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 จัดครูครบชั น      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์      
2.3 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย      
2.4 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 

 
    

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 

 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

 
    

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
    

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส้าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 
 

   

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว      
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การด้าเนินงาน ผลส้าเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค้านึงถึงความ
ปลอดภัย 

 
    

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค้านึงถึงความปลอดภัย      
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

 
    

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย       
4.5 มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส้าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย 
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

 
 

   

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เ พ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 อ้านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

 
    

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อใน
การจัดประสบการณ์ 

 
    

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์      
5.4 มีการน้าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นขอ้มูลในการ
พัฒนา 

 
    

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

 
    

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
    

6.2 จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก้าหนดและด้าเนินการตามแผน 

 
    

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา      
6.4 มีการติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ้าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

   

6.5 น้าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
    

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 5 ยอดเย่ียม 
ผลการประเมินมาตรฐานที ่2   บรรลุ          ไม่บรรลุ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี  5 ระดับ ดังนี   
1. ระดับก้าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนครูผู้สอน (คน) ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ทั งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
(80.00) 

  88.88 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  3 2 66.66  

1.2 จัดท้าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 
3 3 100.00  

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก 
ด้าน ทั งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน 
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการ 
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 

3 3 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
(75.00) 

  77.77 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม 

 
3 2 66.66 

 

2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท้ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

3 2 66.66 

 

2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท้า และ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
3 3 100.00 

 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 
(75.00) 

  74.99 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
3 2 66.66 

 

3.2 จัดให้มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นที่ส้าหรับ 
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 
3 3 100.00 

 

3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

 
3 2 66.66 

 

3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส้าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค้าตอบ เป็นต้น 

 

3 2 66.66 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ้านวนครูผู้สอน (คน) ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ทั งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  

ดีเลิศ 
(75.00) 

  77.78 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจ้าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 
3 3 100.00 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 
3 2 66.66 

 

4.3 น้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ เด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
3 2 66.66 

 

4.4 น้าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
3 2 66.66 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 79.15 ดีเลิศ 
ผลการประเมินมาตรฐานที ่3    บรรลุ            ไม่บรรลุ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี   
1. ระดับก้าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
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2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน      
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค้านวณ 

ดี 
(68.00) 

  79.28 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

 356 289 81.18  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

 356 282 79.21  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

 356 282 79.21  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค้านวณในแต่
ละดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

 356 276 77.53  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 
(69.00) 

  79.68 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ้าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 356 287 80.62  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

 356 286 80.34  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  356 278 78.09  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ดีเลิศ 

(70.00) 
  71.49 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั งตัวเองและการท้างานเป็นทีม 

 356 258 72.47  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ นงาน 
ผลผลิต 

 356 251 70.51  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

ดีเลิศ 
(78.00) 

  78.38 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  356 278 78.09  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท้างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 356 280 78.65  
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ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
(70.84) 

  79.28 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  356 319 89.61  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิม  356 289 81.18  

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  85 57 67.06  

6 มีความรู้ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
(72.00) 

  89.75 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   356 327 91.85  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐาน
และเจตคติที่ดีในการจัดการ การท้างานหรือ
งานอาชีพ 

 81 71 87.65  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด 

ดีเลิศ 
(78.00) 

  96.63 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 356 344 96.63  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส้านึก
ตามที่สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 356 344 96.63  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
(79.00) 

  95.79 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  356 344 96.63  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั งภูมิปัญญา
ไทย 

 356 338 94.94  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศกึษา 2564 หน้า 85 

 

 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ทั งหมด 
ผ่านเกณฑ์ที่

ก้าหนด 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
(79.00)   96.63 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 356 344 96.63  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
(77.00)   96.21 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 356 340 95.51  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

 356 345 96.91  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 ระดับยอดเย่ียม ผลประเมินมาตรฐานที ่1 86.31 ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่้ากว่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี   
1. ระดับก้าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การด้าเนินงาน ผลส้าเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ก้าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
  

  

1.2 ก้าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
  

  

1.3 ก้าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
    

1.4 น้าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
    

1.5 น้าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

 
    

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

 
    

2.2  มีการน้าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
    

2.3  มีการบริหารอัตราก้าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

 
    

2.4 สถานศึกษามีการน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา      
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 
  

  

3.ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
    

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 
  

  

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 
    

3.4 ก้าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
    

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การด้าเนินงาน ผลส้าเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

 
    

4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
4.3 น้าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื อต่อ
การเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
    

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

 
    

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 
    

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ระดับยอดเย่ียม ผลประเมินมาตรฐานที่ 2 4.83 ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่1     สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่้ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(79.00)   83.75 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 
16 15 93.75  

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

 
16 15 93.75  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส้าหรับผู้ที่มี
ความจ้าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 16 7 43.75  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน้าเสนอผลงาน 

 
16 15 93.75  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

 16 15 93.75  

2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื อต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(78.00)   95.83 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
16 15 93.75  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
16 15 93.75  

1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
16 16 100  

3.มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
(79.00) 

  90.63 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
16 14 87.5  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียน ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

16 15 93.75  

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(78.00)   93.75 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 
16 15 93.75  

4.2 มีขั นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
16 15 93.75  

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 

 
16 15 93.75  

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน้าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 
16 15 93.75  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ้านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(78.00)   90.63 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

 
16 15 93.75  

5.2 น้าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 
16 14 87.5  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับดีเลิศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 90.92 ยอดเย่ียม 
การประเมินมาตรฐานที่ 3     สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่้ากว่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี   
1. ระดับก้าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00-49.99 
2. ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00-59.99 
3. ระดับดี  ร้อยละ 60.00-69.99 
4. ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 70.00-79.99 
5. ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00-100 
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3. สรุปผลการประเมินคณุภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   3.1 ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ  
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ดีเลิศ  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ  
4. มีพัฒนาการด้านสติปญัญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั งส่ีดา้น สอดคล้องกับบริบทขอท้องถ่ิน ยอดเย่ียม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน ยอดเย่ียม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 
5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรยีนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ ์

ยอดเย่ียม 

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคญั ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3. จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู ้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน้าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรงุการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  
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    3.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่

1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ  ดเีลิศ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดเีลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศกึษาก้าหนด ยอดเย่ียม 
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา ยอดเย่ียม 
3. ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัตจิริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
3. มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรงุการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 
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4. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
    4.1 ระดับปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
      เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มี
น ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึ งประสงค์  มีจิต ส้า นึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวด ล้อม ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ้าวันอย่างดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
-การท้ากิจกรรมเสริมสติปญัญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก 
ห้องน ้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค้าพูดขอบคณุ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
-ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กตั งคา้ถามในส่ิงที่สงสัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถ่ิน 
 - การจัด ส่ิง อ้านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพื่ อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดั
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดลุ 

- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็น
ส้าคัญ 
- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดั
ประสบการณ์เรียนการสอน 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ไดม้าตรฐานที่สูงขึ น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการการพัฒนาการทกัษะชีวิต 4 ด้านของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการทั ง 4 ด้าน
เป็นไปในทางที่ดอีย่างตอ่เน่ือง   
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการคดิรวบ
ยอด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจเรื่องทีเ่หมาะสมตามวัยพัฒนา
และปรับปรุงให้เป็นกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเน่ือง 
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4.2 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน    

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. โรงเรียนมีการด้าเนินการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านการอ่าน การเขียน การ ส่ือสารและการคิด
ค้านวณอย่างต่อเน่ืองและสม่้าเสมอ ในส่วนของการ
ทดสอบต่างๆ เช่น อ่านออกเขียนได้  โรงเรียนมีการ
ด้าเนินการทดสอบจริง ประเมินผลตามความเป็นจริง 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ก าร ป ระ เมิ น คุ ณ ภาพ ผู้ เรีย น  (NT) โด ย
ด้าเนินการภายใต้มาตรการการป้องการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่าง
เคร่งครัด น้าผลการทดสอบมาพัฒนา และรายงาน
สรุปผลการประเมินทุกครั ง 
 2. โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เน้นการใช้ทักษะ กระบวนการคดิ 
และมีการบูรณาการให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง แม้จะ
ยังมีการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่า ง
ต่อเน่ือง 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างมีมีวิจารณญาณ ในเรื่ องต่างๆได้เป็น
อย่างดี 

4. โรงเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ติด
ชายแดนไทย-เมียนมาร์และอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แต่ได้แสดงออกถึงศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียนที่
ใช้นวัตกรรมทางด้าน IT ในการเรียนการสอนผ่าน
โปรแกรม Classstart, TikTok, Instagram  Zoom 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิชาบูรณาการ
อย่างภาคภูมิใจ 

5. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และได้ฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ 

6. ครูมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีวิธีวัด และประเมินผลตามสภาพที่
แท้จริงที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองควร
ร่วมกันประชุม (PLC) แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนที่มี
ปัญหาการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค้านวณเป็นรายบุคคลอย่างสม่้าเสมอ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ้าเป็นทั ง 6 สมรรถนะตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ น 
 2 . พั ฒนาค รูทุ กคนป รับ ตั วให้ เข้ า กับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ น ให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
หลากหลาย 
 3. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะในการคิด  การคิดสร้างสรรค์การอภิปราย
น้าเสนอผลงานภาคเรียนละ 1 ครั ง เช่น นิทรรศการ
โครงงานบูรณาการหรือในรายวิชาต่างๆ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีออนไลน์ 
หรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างช้านาญ ในการเรียนรู้
ด้ ว ยต น เองมา กย่ิ ง ขึ น  เช่ น YouTube TikTok,  
Instagram, Zoom  เป็นต้น 
 5. เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนในวิชาช่างพื นฐาน รวมถึงการส่งเสริมในการ
ปลูกฝังความคิดในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ้า วันทั งที่บ้ านและที่
โรงเรียนมากขึ น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ 
 6. ควรสนับสนุนส่งเสริม ผู้เรียนที่มีความ
สนใจ มีศักยภาพ มีความพร้อมให้มากย่ิงขึ น 
          7. ควรด้าเนินการในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเรื่องของเทคโนโลยีให้ทั่วถึง
ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ นพบว่าเกิดจากชั นเรียนในเด็กเล็กที่
ไม่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา มี กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
คือโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับพื นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีผลการด้าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
- มี ผู้บ ริห ารที่มี วิ สัยทัศ น์ มีภ าวะ ผู้น้า  และ มี
ความสามารถ จึงท้าใหก้ารบรกิารจัดการดา้นตา่งๆ มี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็น
หมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท้าให้การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด รายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ้าปี  น้าผลการประเมินไป
ปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
จัดท้าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับ
กับมาตรฐานที่ สถานศึกษาก้าหนด  
- คุณครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน
คนคุณธรรม” ระดับเขตพื นที่การศึกษาประเภท ครู 
ระดับยอดเย่ียม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  คุณครูได้รับ
การประเมินวิทยฐานะผ่านผู้บริหาร มีวัฒนธรรมองค์
ที่ส่งเสริมความรักใคร่ สามัคคี เป็นหน่ึงเดียวกัน 
คณะครูแลได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดท้าการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาส้าหรับโรงเรียนน้าร่องการใช้ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานขั นพื นฐาน 
ระดับประถมศึกษา จนส้าเร็จลุล่วง 
- โรงเรียนมีพื นที่ กว้างขวาง สามารถสร้างแหล่ง
เรียนรู้ได้มาก มีการสนับสนุนการดูแลอุปกรณ์ 
สถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มี
การเตรียมความพร้อมทั งในด้านความปลอดภัยอยู่
เสมอ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- เพิ่มช่องทางหรือโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน สร้า งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมากย่ิงขึ น  
- ควรเพิ่มงบประมาณในการดูแลเพื่อคงสภาพและ
ท้านุบ้ารุงรักษาตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆด้วย
เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศที่
นักเรียนเข้าถึง 
- ส่งเสริมให้ นักเรียนได้ท้ากิจกรรมระดับโรงเรียน 
หรือระดับเขตขึ นไป ไม่ว่าจะเป็นวันส้าคัญต่างๆ หรือ
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน
ตัดต่อ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขัน Coding เป็น
ต้น เน่ืองจากเทคโนโลยีนั นได้เข้ามามีบทบาทในสังคม
รวมถึงในชีวิตประจ้าวันด้วย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ 
    1. ครูมีความตั งใจ มุ่งมั่นในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ่้าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัตจิริงดว้ยวิธีการ แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนเชิงบวก ส่งผล
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น รวมถึงระบบนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ือง 
     2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ ความ
เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ท้าให้สามารถบริหารจัดการ
การใช้ ส่ือ เทคโนโลยีได้อย่า งเหมาะสม  รวมทั ง
ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านการใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
     3. มีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  และ 
พัฒนาการของผู้เรียน เช่น ประเมินการท้ากิจกรรม
ระหว่างเรียน ทักษะปฏิบัติการ ประเมินชิ นงานที่
มอบหมายทั งงานเดี่ยว งานกลุ่ม เป็นต้น รวมถึงการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อน้าผลการ
ประเมินที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
     4. โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาวมกีารจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการเรียนรู้
ภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
จัดแสดงผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่เกิด
จากกระบวนการ PLC 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ 
   1. เพิ่มช่องทาง โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกของโรงเรียน  รวมถึงการ
จัดระบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
คนสามารถเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา 
     2. ควรส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงาน/น้าเสนอผลการแก้ปัญหาที่พบใน
การจัดการเรียนรู้ของทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา ด้วย
กระบวนการวิจัยในชั นเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
     3. มีการวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ให้ข้อมูลย้อนกลับไป
ยังผู้เรียน รวมทั งให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา แก่ ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผล
จากการประเมินผู้เรียนมาท้าวิจัยเพื่อพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
     4. ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้ามระหว่างช่วงชั น 
เพื่อเพิ่มแนวคิด หรือวิธีการที่จะบูรณาการให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างมากขึ น และเกิดผลประโยชน์กับผู้เรียน
มากที่สุด 

   
แผนพัฒนาเพื่อให้ไดม้าตรฐานที่สูงขึ น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ประชุม (PLC) แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค้านวณเป็นรายบุคคลอย่างสม่้าเสมอ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทกัษะในการคดิ การคิดสรา้งสรรคก์ารอภิปราย
น้าเสนอผลงานภาคเรียนละ 1 ครั ง เช่น นิทรรศการโครงงานบูรณาการหรอืในรายวิชาตา่งๆ  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมในการปลูกฝังความคิดในการประดิษฐ์คดิคน้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวันทั งทีบ่า้นและทีโ่รงเรียนมากขึ น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ 
   แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

______________________ 
            ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก้าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนดไว้ประ กอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน และระดับ
การศึกษาขั นพื นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั น
พื นฐานได้ก้าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานไว้ 5 ระดับคือ ระดับก้าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับ
ดี ระดับดีเลิศ และ ระดับยอดเย่ียม 
         ดังนั นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดดังกล่าวและเพื่อช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางในการก้าหนดเป้าหมาย
เพื่อที่จะน้าไปสู่การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ าระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั นพื นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั นพื นฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องทั งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัยและระดบัการศกึษาขั นพื นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
( นายโชค เอียดช่วย ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน  าขาว 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
...................................................................... 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 256๔ โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีจ้านวน 3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเปน็ส้าคญั    มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศกัยภาพ  

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อื อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั  

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

........................................................................................ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 256 ๔                                  
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีจ้านวน 3  มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก้าหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก้าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  

เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐานเรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขั นพื นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง ทั งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน ในการประชุม ครั งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี   

  ประกาศ ณ วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
( นายโชค เอียดช่วย ) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
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การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  ปีการศึกษา 2564 
......................................................................... 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด ี
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคดิพื นฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 

ด ี

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจดัการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถ่ิน ด ี
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ด ี
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด ี
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เดก็มีการพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุเต็มศกัยภาพ  ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อื อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน้าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ด ี
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การก้าหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ  ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การก้าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี  
ระดับ  ยอดเย่ียม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก้าลังพัฒนา 

3.  การก้าหนดค่าเปา้หมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก้าหนดเป็น  ระดับคณุภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 
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การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  ปีการศึกษา 2564 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค้านวณ  ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื นฐานและเจตคตทิี่ดตี่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

     1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ตีามทีส่ถานศึกษาก้าหนด  ดีเลิศ 

     2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ดีเลิศ 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจดัการ ยอดเย่ียม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคณูภาพ ยอดเย่ียม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจรงิ  และสามารถน้าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ปีการศกึษา 2564 หน้า 104 

 

การก้าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

1.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ  ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การก้าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี  
ระดับ  ยอดเย่ียม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก้าลังพัฒนา 

3.  การก้าหนดค่าเปา้หมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก้าหนดเป็น  ระดับคณุภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 
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ค้าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

ที่ 22 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส้าหรับจัดท้ารายงาน 

ผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
------------------------------------------ 

 ตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก้าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท้ารายงานเป็นประจ้าทุกป ีและเปิดเผยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั น   โรงเรียนจึง
ต้องจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ซ่ึงเป็นการส่ือสารให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด้าเนินงานจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสม่้าเสมอ และในปีการศึกษานี โรงเรียนต้องจัดท้าบทสรุปการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอ สมศ. ส้าหรับการประเมินภายนอก โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานที่ สพฐ.
ก้าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่  2   กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  เพื่อให้การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ส้าหรับจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ดังนี  
 1. คณะกรรมการอ้านวยการ  มีหน้าที่อ้านวยความสะดวก นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และการจัดท้า
ข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วย 

1. นายโชค  เอียดช่วย  ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นายประยูร อนันต๊ะ  ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายพากภูมิ เมฆประยูร ต้าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
4. นางชลธิดา  ข้านิล  ต้าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทัว่ไป กรรมการ 
5. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ ต้าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารบุคคล กรรมการ 
6. นางสาวชญานิศ ชูช่ืน  ต้าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
7. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว ต้าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ        กรรมการและเลขานุการ  

 
 2. คณะกรรมการจดัท้าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษาดว้ยตนเองและจัดท้าข้อมูลตามมาตรฐานการศกึษาขั นพื นฐาน ที่ สพฐ . ก้าหนด  3 มาตรฐาน
เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมิน
ภายในและภายนอก  คณะกรรมการจ้าแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางกัลยา  บัวศรี 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชญานิศ  ชูช่ืน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคดิพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางกัลยา  บัวศรี 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญดา้นการจัดประสบการณ ์
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางกัลยา  บัวศรี 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชญานิศ  ชูช่ืน 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 มีระบบบริหารคณุภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชญานิศ  ชูช่ืน 
   มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดประสบการณท์ีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางกัลยา  บัวศรี 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชญานิศ  ชูช่ืน 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง
การจัดประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางกัลยา  บัวศรี 
    

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคา้นวณ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี  นุชนารถ 
       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอภิชญา  สระแก้ว 
       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร 
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       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอภิชญา  สระแก้ว 
  2. นายพงศกร เอียดช่วย 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง 
      6) มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง 

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
 ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว 
       2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ผู้รับผิดชอบ นางสมาพร  พุ่มเทียน 

นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย 
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้รับผิดชอบ นางวนิดา  ก้อนอินทร์  
       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ผู้รับผิดชอบ นางสมาพร  พุ่มเทียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว 

2.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวชลธิดา  ข้านิล 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ผู้รับผิดชอบ นายพงศกร เอียดช่วย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจรงิ และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศุภวรรณ  อัคคีเดช 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นายวรวุฒิ  เผือกผล 
   2. นายส้าอาง  ทองโสภา 

3.3 มีการบริหารจดัการชั นเรียนเชิงบวก 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุพัตรา  ชามนตรี  

2. นางสุภัสรีญา เสต 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุพัตรา  ชามนตรี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจดัการเรียนรู้  

 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวนันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ 
   
 3. คณะกรรมการจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)   
มีหน้าที่ ประสานงานรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา
ขั นพื นฐานที่ สพฐ.ก้าหนด และจัดท้ารูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  
 1. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว   ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลยา บัวศรี    กรรมการ 
 3. นางสาวอัญชลี นุชนารถ             กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง    กรรมการ 
 5. นางสาวอภิชญา  สระแก้ว    กรรมการ  
 6. นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์    กรรมการ 
 7. นางสาวพชรอร  น่ิมเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
           
 ทั งนี ขอให้บุคลากรทีไดร้ับแต่งตั ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค ์
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่   17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายโชค เอียดช่วย) 

 ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 
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การเผยแพร่รายงาน SAR/ผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
ผ่านส่ือ โชเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR-Code : ส้าหรับอ่านไฟล์ งานผลการประเมินตนเอง              
(Self-Assessment Report : SAR)  
ของ โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว ประจ้าปกีารศึกษา 2564 
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หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ที่โดดเด่น แสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
 ผลงาน Best Practice หรือนวัตกรรม 
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QR Code ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว  

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

 

 

 

     Facebook โรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว     เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยน ้าขาว 

  

 

 

 

  

           นวัตกรรมงานอาชีพ HTA   แบบรายงานโครงการของโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าขาว ปี 2564 

                                      

         แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน  สรุปผลการด้าเนินงานโครงการพื นที่สูงปงีบประมาณ 2564 

 


