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                           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                 (Self Assessment Report : SAR)  
                        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 

     โรงเรียนบ้านเหมืองแพร ่

ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่  

 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่   ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต าบลนาแห้ว   อ าเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  โทร ๐๘๖๒๒๗๗๕๐๕   โทรสาร  042 897018                
e-mail : kootchana.ra@gmail.com  website : muangphraeschool.net   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เนื้อท่ี  8 ไร่  เขตพ้ืนที่บริการ  4   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 2  บ้านเหมืองแพร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 และบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6  ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว    จังหวัดเลย 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เดิมชื่อ “ โรงเรียนเหมืองแพร่วิทยาคม”  ได้ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก  
เมื่อปีพุทธศักราช 2460  ผูท้ี่เริ่มด าเนินการก่อตั้งครั้งแรกคือนายอ าเภอด่านซ้ายและศึกษาธิการอ าเภอ ด าเนินงาน 
จนแล้วเสร็จ  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีนายขีด  ษรจันทร์ เป็นครูใหญ่ 
คนแรก  มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้านคือ บ้านนาแห้ว บ้านบุ่ง   บ้านนาโพธิ์ และบ้านเหมืองแพร่ ต่อมาเมื่อ  
พ.ศ. 2517   ทางราชการได้ก่อตั้งกิ่งอ าเภอนาแห้วขึ้นโดยมีพันตรี บุญเสริม   พงษ์พิพัฒน์ เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอ 
คนแรก  และกิ่งอ าเภอนาแห้วได้ยกระดับเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2521  ต่อมาทางราชการได้ขยายสร้างโรงเรียน 
บ้านนาแห้วขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 จึงเหลือหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านเหมืองแพร่ บ้านนาโพธิ์  บ้านบุ่ง  
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 โรงเรยีนบ้านแสงภาสาขาโป่งกูด ได้ยุบรวมโรงเรียนให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแสงภา  
แต่เส้นทางการเดินทางไม่สะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโป่งกูดได้พร้อมใจกันน าบุตรหลานมาเรียนร่วมกับ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว  
จังหวัดเลย  ห่างจากแนวเขตแดนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 300 เมตร   
โดยมีแม่น้ าเหืองเป็นแนวเขตกั้นพรมแดน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ หมู่ ๓ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้วจังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๙ คน นักเรียน     
จ านวน ๑๓๗ คน  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๗ คน จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีระดับชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 – 3 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีผลการ
ด าเนินการ ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
ด้านคุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
คุณภาพของเด็ก โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการบูรณาการ 

ความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีทักษะชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ ปฏิบัติตนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นาผู้ตามท่ีดี สานึกรักในความเป็นไทย มีวินัย และมารยาทที่ดีงาม ค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกและปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ พัฒนาเด็กในด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ มีกล้ามเนื้อ เล็ก ที่แข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว การทรงตัวและการควบคุมอวัยวะ
ต่างๆ ได้ดี พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยสามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
ท า กิจกรรมได้อย่างมีความสุข มีความเชื่อม่ัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาการด้านสังคม เด็กปฐมวัยสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เรียนรู้การปรับเปลี่ยน
ความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและการยอมรับในความคิดเห็นของ  ผู้อ่ืนชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้ดี 
พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา ความรู้ได้ 
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู ลิ้น จมูก และผิวสัมผัส ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คิดแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับ
วัย แสดงออกทางด้านศิลปะมีจินตนาการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนผ่านการประเมินพัฒนาการ  ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม มีทักษะในการแสดงหาความรู้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆได้เหมาะสมตามวัย ใช้ภาษา  ในการ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ มีทักษะการสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
โรงเรียนด าเนินการบริหารและจัดการหลักสูตรที่ครอบคลุมระดับดี เนื่องจากสภาพบริบทของโรงเรียน มีเขต 

บริการ 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นความสอดคล้องของบริบทท้องถิ่นยังต้องปรับและพัฒนา  
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อย่างต่อเนื่อง ออกแบบหลักสูตรให้ยืดหยุ่น บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทางด้านวิชาการ 
ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดี และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับ  
ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่  
ในระดับยอดเยี่ยม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
โรงเรียนจัดการบริหารบุคคลตามความถนัด ความสามารถของครู ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการ 

สอน มีครูได้จัดประสบการให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาส  
ให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกท า ตามความสนใจ และ 
ความสามารถ โดยลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน 
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม 
จัดห้องเรียนสะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน  
ห้องเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง
เป็น ระบบ และใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก
เมื่อเด็ก อยู่ที่บ้าน และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

จุดเด่น  
มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก  
เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน จึงมีสมรรถภาพทางกายที่ดีมีการพัฒนาความสามารถ  

พ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านการเคลื่อนไหว  
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก และมีสื่อ DLTV ที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง 

เพียงพอ ท าให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน 
มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ครูมีการจัดท าแผนจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือท าผ่านประสาทสัมผัส ท าให้ 

เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์  
จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็ก  
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกใน  

กิจกรรมที่ท ามากยิ่งข้ึน  
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ขาดครูที่จบสาขาปฐมวัยที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
2. พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ครูควรปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย และปลูกฝังให้เด็กมีความตระหนัก เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าคิด กล้าท า 

และกล้าแสดงออก 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1. จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา  เช่น 

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน แปรงฟังหลังอาหารตอนพักเที่ยง ครูและเด็กทักทายก่อน เข้า
ห้องเรียน ผ่านสัญลักษณ์  

2. พัฒนาสนามเด็กเล่น 
3. จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  
5. จัดโครงการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน : ดีเลิศ (มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม)  
  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ 
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล และพัฒนาตนเอง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลแบบ บูรณาการ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การขับเคลื่อนคุณธรรมพ้ืนฐาน 
และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อเพ่ือการมี งานท า ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะให้การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียนและ ผลผลิต ของนักเรียน 
ปลายปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารในระดับที่ดีร้อยละ ๘๐ ตามมาตรฐานการอ่าน แต่ละ
ระดับชั้น ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านออกเสียง และการ
อ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ย ๘๘.๑๑ อยู่ในระดับ ดีมาก มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในปีที่ผ่านมา ด้าน
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ภาษาและการค านวณสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อและ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่าง ๆ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของสิ่งเสพติด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณี ของท้องถิ่นอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยผู้เรียนที่จบการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และสายสามัญร้อยละ 
๑๐๐ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยและพอเพียง เป็นต้นแบบด้านการท าความดีมีจิตอาสาต่อ
สังคมชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
- การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียน 
- การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการท าโครงงานทุกชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และ

ก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ความพอเพียงให้สูงขึ้น  
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมสินเสริมเติมความรู้ เพ่ือส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
-    กิจกรรมส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน  

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ยอดเยี่ยม (มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา           
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม)  
ผลการด าเนินงาน  
  มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรเดมมิ่ง (PDCA ) ส่งผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีการจัด
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตั้งค่าเป้าหมาย ในการพัฒนาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา   
ให้ความเห็นชอบ มีการควบคุม ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และความต้องการของภาคีเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงใน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกชั้นเรียนแล้วน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้วางแผนการ 
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดการ
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เรียนรู้ได้ตรงกับความสามารถ จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ย วชาญใน
วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน                    
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย โรงเรียนได้มีการจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสารคอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์   ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่  น่าใช้ มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง   มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี  สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 

มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีการจัด  
ข้อมูล สารสนเทศให้เป็นระบบ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกห้องเรียนเพ่ือให้เป็น Smart Classroom ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จัดท าให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง มีห้องสมุดเพ่ือบริการ ครู นักเรียน ชุมชน นักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้  แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ บางโครงการที่โรงเรียนได้เข้าร่วม 

หรือได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาต่อไป
ท าให้ผลการด าเนินงานอาจจะไม่มีบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าท่ีควร 

จุดที่ต้องการพัฒนา  
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Professional   Learning 

Community ( PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน : ระดับ ดีเลิศ (มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม)  

ผลการด าเนินงาน  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้องค์ประกอบ 

ของหลักสูตรแกนกลางตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ โรงเรียน 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนกา รสอนที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้ นเรียนโดย เน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการแสดงออก การน าเสนอผลงาน 
โดยผ่านการจัดท าโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์  การท างานเป็นกลุ่ม การสาธิต การบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ  ด าเนินกิจกรรม โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้น สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมี
คุณธรรม มีระบบการอ้างอิงที่ถูกวิธี คณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง มีการ
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สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ด้วยเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย  มีการด าเนินการให้คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัย 
และมีการจัดระบบ การวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน 

     โดยการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกท่ีดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง                 ในด้าน
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ทั้งประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม              ในการ
วัดและประเมินผลด้วย  ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและ
ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 
ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  

ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอนมาก 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ปีการศึกษา 256๔ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด  
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ  
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง        
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปี
การศึกษา 256๔ ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป  

 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………. 
                                                                               (นางระพีพร โคตรชนะ)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
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สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร          หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 ข้อมูลทั่วไป          ๑1  
 ข้อมูลครูและบุคลากร         ๑๓  
 ข้อมูลนักเรียน          ๑๔  
 ข้อมูลงบประมาณ         1๔  
 สภาพชุมชนโดยรวม         1๕  

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๑๖  
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       1๘    
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย      ๒๐  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      2๖  
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน และความต้องการการช่วยเหลือ  
 จุดเด่น/จุดควรพัฒนา ระดับปฐมวัย       ๓๐  
 จุดเด่น/จุดควรพัฒนา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     ๓๑  
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น      ๓๓  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายฯ    ๓๕ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสาร      ๔๐ 

ทะเบียนหลักฐาน         ๔๔  
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ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน  
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป                                            

ชื่อโรงเรียน   บ้านเหมืองแพร่  
ที่อยู่    หมู่ที่ ๓ ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  
โทรศัพท์   ๐๘๖๒๒๗๗๕๐๕    (วิชาการ ๐๖๒๑๓๔๗๐๒๒) 

e-mail    kootchana.ra@gmail.com   
เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล ๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

 
แผนที่โรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ 
  ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ น าพาโรงเรียนและสังคมมุ่งสู่สังคม
อาเซียน มุ่งเพียรด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และบุคลากร 

 2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน   

3.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อการเรียนรู้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ 
 5.จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากร น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
ชีวิตประจ าวัน  

6. น าโรงเรียนและชุมชนมุ่งสู่สังคมอาเซียน  
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่าน 

คล่องเขียนคล่อง และสื่อความหมายได้ 
        3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

      4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        5. บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนและชุมชน 
        6. บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพื่อน ามาใช้ใน 
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       7.ผู้เรียนและบุคลากรรู้และเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน ามาประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       8. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่าง                             
มีประสิทธิภาพ         
       9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย      
กระทรวงสาธารณสุข 
        10.ผู้เรียนมีความรู้และความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
            “ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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        “โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า”  
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา          
 ๑) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
อ่ืนๆ 

รวม 
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑ ๘ - - ๒ ๑๑ 
 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก ภาระงานสอน/กลุ่มสาระ/ชั้น 

ปริญญาโท 
๑. นางระพีพร  โคตรชนะ  ผอ. บริหารการศึกษา - 
๒. นายโกสินทร์  เศรษฐบุปผา คร ูคศ.3 บริหารการศึกษา ศิลปะ ชั้น ป.๒-๖  

สุขศึกษา ชั้น ป.๒-๖ 
ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.๕-๖ 

ปริญญาตรี 
๑. นางกัลยา   ชัยพิลา ครู คศ.๓ ภาษาไทย ภาษาไทย ชั้น ป.๔-๖ 

สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๔ 
การงานอาชีพ ชั้น ป.๔ 
ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.๔ 

๒. นางสาวธัญญวรัศม์ เหมือนศรีชัย ครู คศ.๓ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ 
๓. นางสาววราภรณ์   เนตรแสงศรี ครู คศ.๑ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษชั้น ชั้น ป.๒ 

ภาษาไทย ชั้น ป.๒ 
ภาษาไทย ชั้น ป.๓ 
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๓ 

๔. นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์  ครู คศ. ๑ วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป. ๒-๖  
สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๕ 
การงานอาชีพ ชั้น ป.๓ ป.๕ และป.๖ 

 ๒) วุฒิการศึกษาของบุคลากร (ต่อ) 
บุคลากร ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก ภาระงานสอน/กลุ่มสาระ/ชั้น 

๕. นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี  คร ูคศ.๑ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒-๖  
การงานอาชีพ ชั้น ป.๒ 

๖. นางสาวเพ็ญนภา   บุญแย้ม คร ูคศ.๑ ภาษาไทย ครูผู้สอนชั้น ป.๑  
๗. นางสาวมาริสา  กุลศิริ ครูธุรการ บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
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๑. นายนิคม ติดชัย นักการ - - 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)                       
   
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน  
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ 

ห้อง ชาย หญิง รวม 
อ.๒ ๑ 1 7 8  
อ.๓ ๑ 7 13 20 
รวม ๒ 8 20 28 ๑๔ 
ป.๑ ๑ 7 5 12  
ป.๒ ๑ 5 11 16 
ป.๓ ๑ 6 9 15 
ป.๔ ๑ 8 13 21 
ป.๕ ๑ 15 12 27 
ป.๖ ๑ 9 9 18 
รวม ๖ 50 59 109 ๑๘ 

รวมทั้งหมด ๘ 58 79 137 ๑๗ 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่  
 1. อาคารเรียนจ านวน   4   หลัง 10 ห้องเรียน  ห้องพิเศษ 10 ห้อง   
 2. อาคารประกอบ   3  หลัง  (อาคารห้องสมุดและไอซีที , อาคารหอประชุม , อาคารโรงฝึกงาน) 
 3. บ้านพักครู    2   หลัง   
 4. ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 4 ที่ จ านวน 3 หลัง   
          5. สนามเด็กเล่น   1   สนาม    
          6. สนามฟุตบอล  1  สนาม   
          7. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม  
ข้อมูลงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564)   
 1. งบประมาณ  

รายรับ จ านวน/บาท หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ   
งบเงินเดือน-ค่าจ้าง 4,541,040  
งบเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน 245,930  
งบเงินเรียนฟรี 15 ปี 362,867  
เงินอาหารเสริม(นม) -  
เงินอาหารกลางวัน 600,000  
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เงินนอกงบประมาณ   
งบอ่ืน ๆ(เงิน+วัสดุที่ได้จากการบริจาค) -  

รวมรายรับ 5,749,837  
  
   งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง                     คิดเป็นร้อยละ    78.98 ของรายรับ 
  งบพัฒนาคุณภาพ(เงินอุดหนุนและปัจจัยพื้นฐาน)         คิดเป็นร้อยละ    21.02 ของรายรับ 
  2.  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.............36.......เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน........26.....เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ.........11.....เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน..........25.....เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด............1...........ห้อง 
    สภาพการใช้งาน......พอใช้..............(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์............-...........หอ้ง 
    สภาพการใช้งาน............-........(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา..........1.............ห้อง   
    สภาพการใช้งาน........ดี............(   ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)........ศูนย์อาเซียน.1....ห้อง   
         สภาพการใช้งาน......ดี..............(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเรียบง่ายไม่แออัด  มีประชากรประมาณ                          
800  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว  วัดโพนสว่างพัฒนาราม                          
สนามกีฬากาญจนาภิเษก  อาชีพหลักของชุมชน คือท าไร่  เนื่องจาก   สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญพระเวสสันดร  ประเพณีแห่ต้นดอกไม้  
แห่ข้าวพันก้อน เป็นต้น 
   2)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลักคือท าไร่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน 
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  ระดับปฐมวัย  
  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป  

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึน้ไป 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ - - - - 
อ.๒ ๘ ๘ ๘ ๘ 
อ.๓ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๗ 
รวม ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๕ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ๙๒.๘๖ ๙๒.๘๖ ๘๙.๒๙ 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 
 
 

ระดับชั้น 
 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

 
สุข

ศึก
ษา

ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ป.๑ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๑ ๑๒ - 
ป.๒ ๑๓ ๑๓ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๐ - 
ป.๓ ๑๓ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๑๔ - 

ป.๔ ๑๖ ๑๑ ๑๒ ๑๖ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๑๒ ๑๖ - 

ป.๕ ๑๙ ๙ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๒๗ ๒๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ - 

ป.๖ ๑๕ ๓ ๗ ๑๒ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๔ ๗ ๑๖ - 

รวม ๘๗ ๕๖ ๖๔ ๗๙ ๘๘ ๑๐๗ ๑๐๘ ๙๐ ๖๙ ๘๓ - 

คิดเป็น ๗๙.๘๒ ๕๑.๓๘ ๕๘.๗๒ ๗๒.๔๘ ๘๐.๗๓ ๙๘.๑๗ ๙๙.๐๘ ๘๒.๕๗ ๖๓.๓๐ ๗๖.๑๕ - 
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๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๔ - - ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๔ - - ๓ ๑๑ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๕ - ๔ ๕ ๖ ๑๑ ๗๓.๓๓ 
ป.๔ ๒๐ - ๔ ๑๒ ๔ ๑๖ ๘๐.๐๐ 
ป.๕ ๒๘ - ๕ ๕ ๑๘ ๒๓ ๘๒.๑๔ 
ป.๖ ๑๘ - ๑ ๗ ๑๐ ๑๗ ๙๔.๔๔ 
รวม ๑๐๙  ๑๔ ๓๖ ๕๙ ๙๕ ๘๘.๓๒ 

 
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๔ - - - ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๔ - - ๑ ๑๓ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๕ - - ๑๕ - ๑๕ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๐ - - ๑๖ ๔ ๒๐ ๑๐๐ 
ป.๕ ๒๘ - - ๑๑ ๑๗ ๒๘ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๘ - - ๗ ๑๑ ๑๘ ๑๐๐ 
รวม ๑๐๙ - - ๕๐ ๕๙ ๑๐๙ ๑๐๐ 

     
 

 ๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม   

๑. ความสามารถในการสื่อสาร - ๑ ๑๐ ๗ ๑๘ ๑๐๐ 
๒. ความสามารถในการคิด - ๑ ๑๐ ๗ ๑๘ ๑๐๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - ๔ ๘ ๖ ๑๘ ๑๐๐ 
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๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - ๙ ๙ ๑๘ ๑๐๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - ๓ ๘ ๗ ๑๘ ๑๐๐ 

    ๕) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

ด้าน โรงเรียน เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๖๘.๘๕ ๖๗.๖๔ ๖๗.๗๐ ๗๔.๒๔ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๘๑.๘๕ ๗๐.๘๙ ๖๙.๔๕ ๗๕.๔๗ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ ด้าน ๗๕.๓๕ ๖๙.๒๗ ๖๘.๕๖ ๗๔.๘๗ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

๖) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
     ๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษาไทย ๘๑.๑๐ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๕๖.๐๗ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๖๘.๕๘ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 
 

การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย ๕๙.๒๑ ๘๑.๑๐ +๒๑.๘๙ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๖๐.๖๘ ๕๖.๐๗ -๔.๖๑ 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๕๙.๙๕ ๖๘.๕๘ +๘.๖๓ 
๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

  ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๗๓.๙๒ ๔๙.๒๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๑.๑๗ ๓๕.๘๐ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘.๓๓ ๓๓.๖๑ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๕๔.๑๗ ๓๕.๖๒ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ รายวิชา ๕๑.๙๐ ๓๘.๕๗ ๔๐.๑๙ 
 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
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รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๗๓.๒๕ ๗๓.๙๒ +๐.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๕.๐๐ ๓๑.๑๗ -๓.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๕.๒๘ ๔๘.๓๓ -๖.๙๕ 
ภาษาอังกฤษ ๖๓.๗๕ ๕๔.๑๗ -๙.๕๘ 
รวม ๔ วิชา ๕๖.๘๒ ๕๑.๙๐ -๔.๙๒ 
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ส่วนที่ ๒  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา   

ปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม(มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม) 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก     อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ง น้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์  ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา  ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อใน ชุมชน โรคติดต่อจากการ
อยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด  กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลตาเสา ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มี  มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง  และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บ
ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก  ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น พ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด  กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้าง จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอก ห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการ  จัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
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ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ท าให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
ให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถาม เพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้ เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

  - เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 
๙๒.๘๖ 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ ๙๒.๘๖สังเกตได้
จากการ กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๙๒.๘๖ สังเกตได้
จากการ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๙.๒๙ 

3. ผลการประเมิน  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ส าคัญและพัฒนาเด็กให้มีคามรู้และความสามารถตาม 

ศักยภาพของเด็กทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา 

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  
มาตรฐานที่ 1 ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ ดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

70 ๙๒.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

70 ๙๒.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกที่
ดีของสังคม 

70 ๙๒.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด 
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

70 ๙๒.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวม ตามเป้าหมาย 
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4. จุดเด่น 
  1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตามวัย มี สุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด  
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมันใจกล้าแสดงออก  
3. เด็กพัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรม ไทย

และศาสนาที่ตนนับถือ  
4. เด็กมีมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
5. เด็กมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
6. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

5. จุดควรพัฒนา  
1. เด็กจัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์  
2. ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา  

คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์  
3. คุณธรรม จริยธรรม นั้นคือการทิ้งขยะลงถังขยะ  

 6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. โครงการโรงเรียนสีขาว  
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครู

และ บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดย  
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่ างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง๔ด้านโดย 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี การปรับ อาคาร
สถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 

1. เสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2561 ที่ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนโดยโรงเรียนบ้านปากยางจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยจ านวน 2 ห้องเรียน 
คือ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีครูประจ าชั้นที่จบเอกการศึกษาปฐมวัย และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  

3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการ  ได้รับการพัฒนา
พัฒนาการอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ มีการนิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน า ขวัญก าลังใจ เป็นไปตามปฏิทิน
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง  
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4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน  
และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ เรียนรู้ 
สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาด  อาหาร จัด
ให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเฉพาะ จัดลานหน้าห้องให้สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน  

5. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการสร้างความ เข้าใจกับผู้ปกครอง
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมส่งท้าย  ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก แสวงหา
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรเอกชน ระดมทุนจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- โครงการโรงเรียนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

3. ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ  

ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ  
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและ  
ก าลังใจ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 256๔ 
มาตรฐานที่ ๒/ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด ประสบการณ ์ ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง ปลอดภัย
และเพียงพอ 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
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2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
4. จุดเด่น  
  1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมันและอุทิศตนใน

การ สอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ครูสอนประสบการณ์ในการ
จัด การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างด ี 

  2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ องค์กรภาครัฐ
และ เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และ บริการชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การ ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา สถานศึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
5. จุดควรพัฒนา  
   1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการ เล่นกลางแจ้ง 
    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น ภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวัน
ละ ค า เป็นต้น  
   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
   4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ระเบียบวินัยอย่างยั่งยืน   
 6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
   2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 1. กระบวนการพัฒนา  
  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ที่  เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์ เน้นให้เด็กได้  
เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์และงาน 
ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวิถีไทยในวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทางศาสนากิจกรรมเด็กไทยก้าว 
ทันเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม กิจกรรมบัณฑิต  
น้อย ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก  เป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร  
สถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน 
สติปัญญา  
  2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ  
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจความสามารถตอบสนอง
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ต่อ วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือ 
กระท า  
  3. สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัด  
ห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ   
  4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์  
และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธี การที่หลากหลาย 
การประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็น  
ระบบ 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
   - มุมประสบการณ์  
   - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก  

- รายงานผลการประเมินตนเอง  
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
- การจัดกิจวัตรประจ าวัน 

3. ผลการด าเนินงาน  
  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด 
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมจึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น เด็ก
เป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๗๐ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๗๐ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับวัย 

๗๐ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ 
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 

๗๐ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ สูงกว่าเป้าหมาย 
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4. จุดเด่น  
 1. มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการศึกษา  

ปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง  
 2. โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็กให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้านเพ่ือ  

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเด็ก 
5. จุดควรพัฒนา  

   1. ครูควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการผลิตสื่อการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  2.จัดหา งบประมาณภายนอกมาสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถของเด็กตาม 
ความสนใจ ความถนัดมากขึ้น  
6.แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
  1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  
  2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
  3. โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม  
  4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย   
  5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  
  6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
  7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน : ดีเลิศ  
  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ 
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล และพัฒนาตนเอง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลแบบ บูรณาการ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การขับเคลื่อนคุณธรรมพ้ืนฐาน 
และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะให้การแสวงหาความรู้
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ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียนและ ผลผลิต ของนักเรียน 
ปลายปีการศึกษา  
   โรงเรียนมีการส ารวจตรวจสอบ เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือส ารวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และ
ประเมิน สถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid 19  โดยจัดให้มีรูปแบบการเรียนทั้งแบบ On-
hand และแบบ On-site มีการแจกใบงานให้นักเรียนท าท่ีบ้าน ภายใต้มาตรการป้องกัน โรคติดต่อ Covid 19  

ผลการด าเนินงาน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารในระดับที่ดีร้อยละ ๘๐ ตามมาตรฐานการอ่าน แต่ละ
ระดับชั้น ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านออกเสียง และการ
อ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ย ๗๕.๓๕ อยู่ในระดับ ดี มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในปีที่ผ่านมา ด้านภาษา
และการค านวณสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
รู้เท่าทันสื่อและ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่าง ๆ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน  ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของสิ่งเสพติด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณี ของทอ้งถิ่นอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยผู้เรียนที่จบการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ  และสายสามัญร้อยละ 
๑๐๐ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยและพอเพียง เป็นต้นแบบด้านการท าความดีมีจิตอาสาต่อ
สังคมชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
- การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับผู้เรียน 
- การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการท าโครงงานทุกชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด  การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และ

ก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ความพอเพียงให้สูงขึ้น  
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมสินเสริมเติมความรู้ เพ่ือส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
-    กิจกรรมส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน  

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ยอดเยี่ยม (มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา           
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม)  



28 
 

ผลการด าเนินงาน  
  มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรเดมมิ่ง (PDCA ) ส่งผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีการจัด
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตั้งค่าเป้าหมาย ในการพัฒนาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา   
ให้ความเห็นชอบ มีการควบคุม ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และความต้องการของภาคีเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงใน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกชั้นเรียนแล้วน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้วางแผนการ 
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ได้ตรงกับความสามารถ จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ย วชาญใน
วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน                    
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย โรงเรียนได้มีการจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสารคอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์   ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่  น่าใช้ มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง   มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี  สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 

มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีการจัด  
ข้อมูล สารสนเทศให้เป็นระบบ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกห้องเรียนเพ่ือให้เป็น Smart Classroom ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จัดท าให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง มีห้องสมุดเพ่ือบริการ ครู นักเรียน ชุมชน นักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้  แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ บางโครงการที่โรงเรียนได้เข้าร่วม 

หรือได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ต่อไปท าให้ผลการด าเนินงานอาจจะไม่มีบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร 
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จุดที่ต้องการพัฒนา  
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Professional   Learning 

Community ( PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน : ระดับ ดีเลิศ (มี ๕ ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม)  
ผลการด าเนินงาน  

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้องค์ประกอบ 
ของหลักสูตรแกนกลางตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
โรงเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้ นเรียนโดย                      
เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการแสดงออก 
การน าเสนอผลงาน โดยผ่านการจัดท าโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์   การท างานเป็นกลุ่ม 
การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ  ด าเนินกิจกรรม โดยการ
สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้น สอดแทรก
การใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม มีระบบการอ้างอิงที่ถูกวิธี คณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียน
จากสภาพจริง ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  มีการด าเนินการให้คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัย และมีการจัดระบบ การวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียน 

     โดยการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง                 
ในด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม               
ในการวัดและประเมินผลด้วย  ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเองและครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  
ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอนมาก 
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ส่วนที่ ๓  

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง น าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
ของสถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล    
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้  

ระดับปฐมวัย  

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก  
1) เด็กสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  
2) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวัย  
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4)  เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6) เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มีการ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 
 

⬥คุณภาพของเด็ก  
    มีเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็ก ปฐมวัยที่

ค่อนข้างเก่า ท าให้เด็กปฐมวัยขาดโอกาส ในการ
เล่นเครื่องเล่นสนามต่าง ๆ ที่สามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ใหญ่ผ่าน
การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเครื่องเล่น
สนามต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ Mind  Mapping การใช้ผัง  
กราฟฟิค เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  
    ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผน
ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิด              
รวบยอดเพ่ิมมากขึ้น 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกทั้งมีการ
นิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอ 
2) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและ 
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้อง     กับ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการ ควรน ามาใช้ให้มากขึ้น
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้
บ ร รลุ เ ป้ าหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น                   
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

3)  ผู้บริหารส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ          
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  

  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์  
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวกได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการ เรียนรู้ที่มี
ความสุข มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างเต็มตาม ศักยภาพ มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ            
          โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ยังขาดเครื่อง
เล่นสนามส าหรับ เด็กปฐมวัย ท าให้เด็กขาด
โอกาสในการเล่นเครื่อง เล่นสนามที่สามารถ
เสริมสร้ า ง  และพัฒนาความ แข็ งแรงของ
กล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหว ร่างกายอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
     แผนปฏิบัติ ง านที่  ๑  คณะครูทุกชั้ น เรี ยนจัดกิจกรรมการ เรี ยนการสอนแบบ Active learning                        
และ กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC  

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ คณะครูมีการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครบ ๑๐๐ % 
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ คณะครูน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดท ากิจกรรมซ่อมเสริม ฯลฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ย ๘๘.๑๑ อยู่ใน 

คุณภาพของผู้เรียน  
    การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
   การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ระดับ ดีมาก มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในปีที่ผ่านมา 
ด้านภาษาและการค านวณสูงกว่าและระดับประเทศนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามวัย 
4) ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตา มีจิตอาสา จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
     ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่ หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจน
เกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและการมี ภูมิคุ้มกันในตนเองเพ่ือให้
สามารถจบหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ออกไปสู่สังคม สามารถ ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่าง           
ที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  
    ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   
ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย วิธี เช่น การมีส่วนร่วม การ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี  คุณภาพ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ จัด
การศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ใช้ กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอ ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร  
   ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3) พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 
Professional   Learning Community ( PLC) 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning และ กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ PLC  

แผนปฏิบัติงานที่ ๒  คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน                   
แผนปฏิบัติงานที่ ๓  คณะครูทุกชั้นเรียนเสริมกิจกรรม ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันใน การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
 ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส เรียนรู้
จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้ปฏิบัติจริงได้ฝึกทักษะ การคิด และมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง  
 ๓) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๑) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ความสามารถในการคิด อย่างหลากหลายและใช้
แหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
๒) กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการ เรียนรู้ตามนโยบายนั้น มีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เป็นต้น จึงควรมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตร สถานศึกษา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

-------------------------------------------------  

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน        
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่         
มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นางระพีพร  โคตรชนะ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ    
      ตนเองได ้

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ยอดเยี่ยม 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับ  
    การประเมิน ดังนี้  

ระดับ ยอดเยี่ยม  

ระดับ ดีเลิศ  

ระดับ ดี  

ระดับ ปานกลาง  

ระดับ ก าลังพัฒนา  

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

    ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  ดี 

     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ดี 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

     ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 

    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการ  

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได ้

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับ  
    การประเมิน ดังนี้  

ระดับ ยอดเยี่ยม  

ระดับ ดีเลิศ  

ระดับ ดี  

ระดับ ปานกลาง  

ระดับ ก าลังพัฒนา  

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ   

          ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและจัดท าเอกสาร  

          เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่
สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ การศึกษาไทยในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)มาตรา ๓๑และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ จัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนด นโยบาย/แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก  

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ จึงด าเนินการประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานโดยยึด 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน
จ านวน ๓ มาตรฐาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการ ตามมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
  ๑.๑ นางระพีพร   โคตรชนะ                ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายสมปอง  นักการรอง       ประธานกรรมการฯ           กรรมการ 
  ๑.๓ นางดวงดาว   บุญพรหม               กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
                  ๑.๔ นางสาวธญัญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย     ครู          กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๕ นางสาวยลดา   แก้วพะเนาว์          คร ู                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวบรวม และ  

จัดท าเอกสารในแต่ละมาตรฐาน   
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

   ๒.๑ นางระพีพร  โคตรชนะ               ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
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   ๒.๒ นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ         ครู    รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓ นางกัลยา    ชัยพิลา                   ครู    กรรมการ 
   ๒.๔ นายโกสินทร์   เศรษฐบปุผา          ครู    กรรมการ 
   ๒.๕ นางสาววราภรณ์   เนตรแสงศรี      ครู    กรรมการ 
   ๒.๖ นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย  ครู    กรรมการ 
   ๒.๗ นางสาวเพ็ญนภา   บุญแย้ม          คร ู    กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวชลิตา   แก้วเกษศรี          ครู                     กรรมการ 
       ๒.๙ นางสาวนิรมล   พรมใจ              ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
       ๒.๑๐นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์        ครู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑๑ นางสาวมาริสา  กุลศิริ             เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   

มีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด   

๓. คณะกรรมการด าเนินงานรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   
๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
 
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางสาวนิรมล   พรมใจ  
นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย                 
         
 
 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ    
      ตนเองได ้

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได ้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  
 
 
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางสาวนิรมล   พรมใจ  
นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย                 
         
 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ ์

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางสาวนิรมล   พรมใจ  
นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย                 
 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 

๓.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 
 
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางกัลยา ชัยพิลา  
นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย  
นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม                  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นายสินทร์ เศรษฐบุปผา 
 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   
 
 
นางระพีพร  โคตรชนะ 
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางกัลยา ชัยพิลา 
นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย  
 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว ์

นางกัลยา ชัยพิลา 

นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศร ี

นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม 

นางสาวชลิตา แก้วเกษศร ี
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ใน ชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 

 

 มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าเป็น   แฟ้มข้อมูลพร้อมทั้ง
รายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานการศึกษา  

๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ๔.๑ นางระพีพร  โคตรชนะ               ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ         ครู    รองประธานกรรมการ 
   ๔.๓ นางกัลยา    ชัยพิลา                   ครู    กรรมการ 
   ๔.๔ นายโกสินทร์   เศรษฐบปุผา          ครู    กรรมการ 
   ๔.๕ นางสาววราภรณ์   เนตรแสงศรี      ครู    กรรมการ 
   ๔.๖ นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย  ครู    กรรมการ 
   ๔.๗ นางสาวเพ็ญนภา   บุญแย้ม          ครู    กรรมการ 
   ๔.๘ นางสาวชลิตา   แก้วเกษศรี           ครู                     กรรมการ 
       ๔.๙ นางสาวนิรมล   พรมใจ               ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
       ๔.๑๐ นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์        ครู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๑๑ นางสาวมาริสา  กุลศิริ              เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลดี แก่ทางราชการ
สืบไป   

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                 (นางระพีพร  โคตรชนะ)   
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
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ทะเบียนหลักฐานและเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 

มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของเด็ก 

1. หลักสูตรปฐมวัยปี 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดประสบการณ์  
4. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  จากมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สามารถเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการได้)  
6. บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง  
7. บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน   
8. บันทึกการดื่มนม  
9. บันทึกการสังเกตเด็กด้านพฤติกรรม  
10. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
11. บันทึกการสัมภาษณ์ สังเกต ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
12. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
13. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

นร.1 

นร.2 

นร.3 

นร.4 

นร.5 

นร.6 

นร.7 

นร.8 

นร.9 

นร.10 

นร.11 

นร.12 

นร.13 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร และ
การจัดการ 

1. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย(สามารถเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการได้)  
2. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
3. ผลงานเด็ก   
4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
5. บันทึกความร่วมมือการพัฒนาการศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน  ฯลฯ  
6. บันทึกการจัดนิทรรศการทางวิชาการเม่ือสิ้น ปีการศึกษา 
7. บันทึกการน าเสนอผลงานต่อชุมชน ผู้ปกครอง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคคลทั่วไป  
8. บันทึกการศึกษาดูงานของชุมชนและบุคคลอื่น  
9. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ผอ.1  

ผอ.2  

ผอ.3  
ผอ.4  
ผอ.5 
ผอ.6  
ผอ.7  
 
ผอ.8  
ผอ.9 
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ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 

มาตรฐานที่ 3  
การจัดประสบการณ์ที่ เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

1. หลักสูตรปฐมวัยปี 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดประสบการณ์  
4. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ ไทย จาก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี   
5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  (สามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการได้)  
6. การวิจัยในชั้นเรียน  
7. บันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   
8. บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  
9. ผลงานเด็ก  
10. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

คร.1 

คร.2 

คร.3 

คร.4 

 
คร.5 

 
คร.6 

คร.7 

คร.8 

คร.9 

คร.10 

หมายเหตุ นร. หมายถึง นักเรียน คร. หมายถึง ครู ผอ.หมายถึง ผู้อ านวยการ  
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ทะเบียนหลักฐานและเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

 
หมายเหตุ นร. หมายถึง นักเรียน คร. หมายถึง ครู ผอ.หมายถึง ผู้อ านวยการ 

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน หลักฐานและเอกสาร รหัสเอกสาร 

มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของผู้เรียน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดการเรียนรู้  
4.บันทึกน้ าหนักส่วนสูง  
5. บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน  
6.บันทึกการดื่มนม  
7.ครูมีการพัฒนาตนเองครบ 100%  
8. ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
9. ผลการประเมิน o-net , nt และ Rt ปี พ.ศ. 2561 สูงขึ้น  
10. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  
11. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
12. เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 

นร.1 

นร.2 

นร.3 

นร.4 

นร.5 

นร.6 

นร.7 

นร.8 

นร.9 

นร.10 

นร.11 

นร.12 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร  และการ
จัดการ 

1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. บันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
3. ทะเบียนการผลิตสื่อ  
4. ครูได้รับการพัฒนาครบ 100 %   
5. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
6. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผอ.1 

ผอ.2 

ผอ.3 

ผอ.4 

ผอ.5 

ผอ.6 

มาตรฐานที่ 3  
คุณภาพของผู้เรียน 

1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. บันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
3. ทะเบียนการผลิตสื่อ  
4. ครูได้รับการพัฒนาครบ 100 %   
5. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
6. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  
7. ผลงานนักเรียนและรางวัลที่ได้รับ  
8. รูปภาพกิจกรรม  
9. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง  
10. ผลการประเมิน o-net , nt และ Rt ปี พ.ศ.  2561 สูงขึ้น 

คร.1 

คร.2 

คร.3 

คร.4 

คร.5 

คร.6 
 

คร.7 

คร.8 

คร.9 

คร.10 
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