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                                           ค ำน ำ 
  
                        รายงานประจ าปีของสถานศึกษา หรือ รายงานการประเมินตนเอง   (Self 
Assessment Report : SAR )  ของโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1    เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 256๒  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  นักเรียน ได้ด าเนินการร่วมบริหารจัดการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  3  มาตรฐานและมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน จ านวน   3 มาตรฐาน  และการสรุปผลการ
ด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
สาธารณชนทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งทางสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  
 

โรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78)  
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                                 ข้อมูลพื้นฐำน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)  ที่อยู่  ๑๕๓  หมู่ที่ 5  ต าบลหนองหญ้าปล้อง   
               อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน   นายพรมเมศร์  โดนดา   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๑๕๑0๒๑๘    
จ ำนวน ๑๐ จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   ๕  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  4  คน 
จ ำนวนนักเรียน   รวม  10๒  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๓๔  คน ระดับประถมศึกษา  ๖๘  

คน      

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๑-3  
รวม ๓๔  คน ครูผู้สอน ๒ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)   ปีการศึกษา 
256๒  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็ก 
ระดับปฐมวัย ๓4 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๓3 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าตามเกณฑ์ 
๑ คน กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 9๗.05  
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง (กม.78) ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการ
หรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม .78) ร้อย
ละ   100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  
รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาท
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
(กม.78) ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่อง
ง่ายๆได้  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม .78) ร้อยละ99 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) 
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  



ง 
 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย         พุธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน ส่งผลให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)ได้มีการจัดครูที่
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ี
เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม .78)ได้ส่งบุคคลากร
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพ่ีเลี้ยงเด็ กปฐมวัย 
ส่งผลให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 
(กม.78)ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จาก
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม .78) มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง (กม.78) มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่ วถึง จาก
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผล
ให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง (กม78)มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ
ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง (กม.78) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  
เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง (กม.78)ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก
นักเรียน มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) มีกระบวนการ  การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน  

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)  ที่อยู่  ๑๕๓  หมู่ที่ 5  ต าบลหนองหญ้าปล้อง   
               อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  64140 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน   นายพรมเมศร์  โดนดา   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๑๕๑0๒๑๘    
จ ำนวนครู รวม ๑๐ คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  ๕  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ๔ 
คน 
จ ำนวนนักเรียน   รวม  ๑๐๒ คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๓๔  คน ระดับประถมศึกษา  ๖๘  คน      

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม .78)จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษา ที่ ๖ จ านวน  ๖๐  คน  ครูผู้สอน  ๖ คน 
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
        ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล พ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความ
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่
ในระดับ พอใช้ขึ้นไป นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ 
กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย    นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อย
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ละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม .78) จึงก าหนด
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
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และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน เทอมละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการ
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บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรัก
การเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน า
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ ดี   
ผลการประเมินภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน อยู่ใน ระดับ ดี 

๒. หลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ์ 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลการประเมินการอ่านของ

นักเรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

๒.๒ นักเรียนเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน 
๒.๓ ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๓.๑ ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 ๓.๒ ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน 
 ๓.๓ สร้างระบบบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
          ๓.๔ มี ระบบติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือน าผลสู่การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป  
 

1.1  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)  ตั้งอยู่เลขท่ี 153 หมู่ที่ 5  ถนนจรด
วิถีถ่อง   ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ   อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  
64140 โทรศัพท์ 097-1510218 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล  1    ถึงระดับ   ประถมศึกษาปีที่ 6 
1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ  3  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 5  บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่  6  บ้าน

หนองโพธิ์  และ หมู่ 8 บ้านคลองเจริญ  ต าบลหนองหญ้าปล้องอ าเภอ  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

  

๑.๒ ประวัติโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78) 
       

  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2519 เดิมเป็นโรงเรียน
สาขา ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  (สาขาบ้านหนองหญ้าปล้อง) ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 36  ไร่ 3 งาน 
89 ตารางวา  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 153 หมู่ที่ 5  ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย การสร้างอาคารเรียนหลังแรกโดยการน าของนายตุ่น  ทรัพย์เพชร ผู้บริหาร
โรงเรียน และชาวบ้าน สิ้นค่าก่อสร้าง 1,240 บาท เปิดท าการสอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จ านวนมาก และได้รับอนุมัติให้เป็น
โรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 19  มกราคม พ.ศ.2533 ในชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง” 
และต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ได้ยื่นค าขอเปลี่ยนชื่อโรงเ รียน  
เพ่ือสะดวกต่อการสื่อสาร ติดต่อราชการ  และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 
2554   

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 



๒ 
 

 

ด้ำนกำรบริหำร 

 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง คือ นายพรมเมศร์  โดนดา  วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1 มีนาคม พ.ศ. 25๖๒ 
จนถึงปัจจุบัน   
 2) หัวหน้ากลุ่มงาน  4  ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  ดังนี้ 
   2.1 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ปัญญา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการ
บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 08-8282-3912  รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ 
   2.2 ว่าที่รต.อภิรัตน์  บุญคง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ภาษาอังกฤษโทรศัพท์ 0๘๒-๔๐๒-๓๗๒๙  รับผิดชอบกลุ่มแผนและงบประมาณ 
   2.3  นางสาวน้ าฝน  นกเที่ยง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์  08-7098-7459 รับผิดชอบกลุ่มงานบุคคล 
   2.4  นางภัควลัญชญ์  พันโชติ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ 09-4628-9379  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
๑.๓ ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
  

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนทางการเกษตร ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ มี
ฐานะปานกลาง  มีประชากรประมาณ 1,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้าน
หนองหญ้าปล้อง  วัดหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อาชีพหลักของชุมชน 
คือ เกษตรกร และเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ การละเล่นสงกรานต์ การจักสาน   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 25,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 4 คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส   โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) อยู่ใกล้ชุมชน  ใกล้วัดหนองหญ้าปล้อง การ
เดินทางสะดวกสบาย องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการศึกษา ชุม
ชุนให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีมากต่อสถานศึกษา  
 ข้อจ ากัด  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) จ านวนเด็กลดลงเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการ
อพยพย้ายตามผู้ปกครอง  ปัญหาภัยแล้งท าให้ผู้ปกครองต้องไปหางาน รับจ้าง ที่ต่างจังหวัด บาง
ครอบครัวขาดการดูแลที่ดีพอเพราะ ส่วนใหญ่ครอบครัวนักเรียนมีฐานะปานกลาง – ยากจน 
 



๓ 
 

 
๑.4 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

๑) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา๒๕๖2 ๑ ๕ ๐ ๑ 4 ๑๐ 

 

๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๕ ๔  ๐ ๑๐ 

ร้อยละ ๑๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐ ๑๐๐ 

 
๓.) ข้อมูลครูและบุคลำกรและภำระงำน 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอน

วิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่

รับกำรพัฒนำ/ปี 

1 นายพรมเมศร์    โดนดา ๓๖ ๙ ช านาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- 9 ครั้ง / 54 ชม. 

2 นางภัควลัญชญ์  พันโชต ิ 4๓ ๑๐ ช านาญ
การ 

ศษ.
ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ป.1 5 ครั้ง / 36 ชม. 

3 นางสาวน้ าฝน   นกเท่ียง 40 ๙ ช านาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ป.6 4 ครั้ง / 36 ชม. 

4 นางสาวสุกัญญา จันทร์ปัญญา 3๖ ๑๐ ช านาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ป.3 8 ครั้ง / 36 ชม. 

๕ นางศุภวรรณ  หวังคีรีห์ ๓๘ ๖ ครูคศ.๑ คบ.  ปฐมวัย อ.๒,๓ ๓ ครั้ง / 36 ชม. 
๖ ว่าที่รต.อภิรัตน์  บุญคง ๒๖ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษา

ภาษาอังกฤษ 
ป.๑-๖ ๓ ครั้ง / 36 ชม. 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      1   คน คิดเป็นร้อยละ   33.33 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๕   คน คิดเป็นร้อยละ   66.66 
 
 
 



๔ 
 

   ๔.) ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบก
ำรณ์กำร
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 
จ้ำงด้วยเงิน 

1 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีอรุณนิรันดร์ ๒๙ ๖ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทุกชั้น 

งบประมาณของ
เขต 

2 นางสาวสุภาภรณ์  สุขเกษม 42 ๗ ศศ.บ
. 

บริหารธุรกิจ ป.4 งบประมาณของ
เขต 

3 นางสาวนิษฐา  อ่ าอุ่น 45 1๑ ศษ.บ
. 

ปฐมวัย อ. 1-2 งบประมาณของ
เขต 

4 นายพรชัย   บัวเผื่อน 2๖ 1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ป.1-6 

งบประมาณของ
โรงเรียน 

 
 
๑.5 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) 

 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒    รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ คน 

 
 
 
 
 
  

ระดับชั้น 
 

ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

อนุบำล๑ 2 ๕ ๗  
อนุบำล๒ ๙ ๕ ๑๔  
อนุบำล๓ ๘ ๕ ๑๓  
รวม ๑๙ ๑๕ ๓๔ 

 
 

ประถมศึกษำปีท่ี ๑ ๙ ๕ ๑๔  
ประถมศึกษำปีท่ี 2 ๗ ๕ ๑๒  
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ๓ ๕ ๘  
ประถมศึกษำปีท่ี 4 ๕ ๓ ๘  
ประถมศึกษำปีท่ี 5 ๑๐ ๓ ๑๓  
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ๗ ๖ ๑๓  
รวม 
 

๔๑ ๒๗ ๖๘  



๕ 
 

   1.6  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 
จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
แหล่งเรียนรู้ 

 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 14 12 8 8 13 13 
ห้องคอมพิวเตอร์ 14 12 8 8 13 13 
เฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย 14 12 8 - - - 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  สาขาก าพงเพชร - - - 8 13 13 
 14  12 8 8 13 13 
เฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
๑.7 ผลกำรประเมินของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๓ ที่เข้ำรับกำรประเมิน ๓๔ คน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

พัฒนำกำร ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

 ด้านร่างกาย 33    97.05 ๑ ๒.๙๕ 1 ๐.๐๐ 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 34 ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

 ด้านสติปัญญา 34 ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

 ด้านสังคม 34 ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
 



๖ 
 

      ๑.8 ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) 
 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  
ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2๕๖๒  

          (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 

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
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๑๐ ๑๑ ๙ ๙ ๙ ๖ ๑๐ ๙ ๙ 
ป.๒ ๑๐ ๑๑ ๙ ๙ ๙ ๖ ๑๐ ๙ ๙ 
ป.๓ ๘ ๘ ๕ ๘ ๘ ๗ ๘ ๘ ๘ 

ป.๔ ๕ ๒ ๒ ๗ ๔ ๑ ๘ ๘ ๘ 

ป.๕ ๘ ๘ ๗ ๘ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ 

ป.๖ ๙ ๓ ๙ ๑๐ ๑๓ ๖ ๑๓ ๑๓ ๙ 

รวม ๕๐ ๔๓ ๔๑ ๕๑ ๕๐ ๓๒ ๕๗ ๕๕ ๕๒ 
ร้อยละ ๗๓.๕๒ ๖๓.๒๓ ๖๐.๒๙ ๗๕.๐๐ ๗๓.๕๒ ๔๗.๐๕ ๘๓.๘๒ ๘๐.๘๘ ๗๖.๔๗ 

 
 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๔   9 ๕ 14 100 
ป.๒ ๑๒   8 ๔ 12 ๑๐๐ 
ป.๓ ๘   ๔ ๔ ๘ ๑๐๐ 
ป.๔ ๘   ๓ 5 8 ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๓   9 ๔ ๑3 100 
ป.๖ ๑๓   9 ๔ ๑3 100 

รวม 68   42 26 68 100 

 



๗ 
 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๔   9 ๕      ๑4 ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๒   ๑2  ๑2 ๑๐๐ 
ป.๓ ๘   ๔ ๔ ๘ ๑๐๐ 
ป.๔ ๘   3 ๕ 8 ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๓   7 ๖ ๑3 ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๓   6 ๗ ๑3 ๑๐๐ 

รวม 68   41 27 68 ๑๐๐ 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ระดับ
ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๑.
 ค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
สื่อ

สา
ร 

๒.
 ค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
คิด

 

๓.
 ค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
แก้

ปัญ
หา

 

๔.
 ค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
ใช

้ทัก
ษะ

ชีว
ิต 

๕.
 ค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
ใช

้เท
คโ

นโ
ลย

 ี
  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 14 14 14 14 14 14 14 ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 12 12 12 12 12 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 8 8 8 8 8 8 8 ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 8 8 8 8 8 8 8 ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 13 13 13 13 13 13 13 ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 13 13 13 13 13 ๑๐๐ 

รวม 68 68 68 68 68 68 68 ๑๐๐ 



๘ 
 

 

      ๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑.9 ผลกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
   
       1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี๑ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน 83.17 

 
80.85 82.01 

ระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 
 

74.60 73.57 

ระดับประเทศ 68.50 
 

72.81 70.66 

 
หมำยเหตุ RT   มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   

          มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 

 
 
        

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.๑ ๑๔ ๑๔  ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๒ ๑๒  ๑๐๐ 
ป.๓ ๘ ๘  ๑๐๐ 
ป.๔ ๘ ๘  ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๓ ๑๓  ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๓ ๑๓  ๑๐๐ 

รวม ๖๘ ๖๘  ๑๐๐ 



๙ 
 

 

๒) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ 

  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ขั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ๒๕๖1 ปีกำรศึกษำ๒๕๖2 ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
 

การอ่านออกเสียง 
 

64.28 83.17 +18.89 

การอ่านรู้เรื่อง 
 

70.05 80.85 +10.80 

 
๑.10 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NationalTest : NT) 
 

๑.) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ขั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.๗๘) 

 

     
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. 
 

ระดับประเทศ 
ด้านภาษา     

ด้านค านวณ     

ด้านเหตุผล     

รวมทั้ง ๓ ด้าน     

  
 
  ๒.เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 53.18   
ด้านค านวณ 47.19   
ด้านเห2ตุผล 48.48   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 49.48   



๑๐ 
 

 

 ๑.11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  

๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.96 ๔๗.๙๕ 49.07 
คณิตศาสตร์ 22.69 ๓๑.๖๐ 32.90 
วิทยาศาสตร์ 23.94 ๓๔.๓๐ 35.55 
ภาษาอังกฤษ 24.81 ๓๐.๘๖ 34.42 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๓๕ ๓๖.๑๗ ๓๗.๙๘ 

 

       2)เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)                                        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 28.45 41.96 49.07 
คณิตศาสตร์ 24.00 22.69 32.90 
วิทยาศาสตร์ 23.90 23.94 35.55 
ภาษาอังกฤษ 25.00 24.81 34.42 

        
          3.) เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
       ร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2561 -2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 28.45 41.96 +13.51 
คณิตศาสตร์ 24.00 22.69 -1.31 
วิทยาศาสตร์ 23.90 23.94 +0.04 
ภาษาอังกฤษ 25.00 24.81 -0.19 

เฉลี่ย 25.33 28.35 +3.02 



๑๑ 
 

 

ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
๒.๑ ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 256๒ 

 
ผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภำพ   ดี 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศระดับคุณภำพ : ด ี
1.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

กระบวนกำรพัฒนำ 
      1.1.1  เด็กร้อยละ ๙๗.๐๕  มีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี   
      1.1.2  เด็กร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ มีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
       1.1.3  เด็กร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านสังคม  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
       1.1.4  เด็กร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

 
2. จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนำ  และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
เด็กร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

- เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต
ตามวัยมีสุขนิสัยที่ดี 

- เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม  ช่วยเหลือตนเองได้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ส่งเสริมเด็กให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้า
แสดงออกและไม่มีความอดทนอดกลั้น
ทางอารมณ์ 

 
 



๑๒ 
 

 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.  ส่งเสริมพัฒนากาด้านร่างกายให้เด็กมนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน การเคลื่อนไหว  
การทรงตัว  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ เพื่อให้เด็กรู้จักอดทน  รอคอย  ยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ  ผลงานของตนเองและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ให้เด็กรู้จักประหยัด  พอเพียง  มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย   และมีสัมมาคาระกับผู้ใหญ่ 

4.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กอ่านและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดี 
2.1  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

กระบวนกำรพัฒนำ 
 2.1.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับริบทท้องถิ่น 
 2.1.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.1.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.1.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.1.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ส าหรับครู 
 2.1.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.2  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนำ  และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น   

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
มีระบบจัดการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรจัดสื่อการเรียนรู้ให้
เพียงพอและหลากหลายและจัดครูให้
เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 



๑๓ 
 

 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวเด็ก 
 3.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย    
มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อ
ส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดี 

3.1  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 
กระบวนกำรพัฒนำ 

 3.1.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.1.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.1.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.1.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
3.2  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนำ  และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์

ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้ลง
มือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  น า
ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

ควรมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการ
เด็กอย่างเป็นระบบ  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 
โรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78) 

 
 
 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มี
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 2.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทั้ง 4  ด้าน  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดเพียงด้านเดียว 
 3.  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
 4.  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม   
 5.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย โดยไม่ใช้แบบทดสอบ  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวบ้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  

 
 
๑. ระดับคุณภำพ  ด ี
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์            
ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
-  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านทั้งด้านร่างกาย  

อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา 
-  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัด

สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข 
มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
 
 



๑๕ 
 

 

 
 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
        -โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยฟังพูดอ่านเขียนระดับปฐมวัย 

   -โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
   -โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   -โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
   -โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้   
   -โครงการวันส าคัญ 
      -กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
   -กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
      - รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
-     มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         - การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้
มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   
๒)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๓)   โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๔)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๕)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 ๒.๑ ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 
 

   

ผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภำพ   ดี 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพดี 

         กระบวนกำรพัฒนำ 
          สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ กิจกรรมทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม 
ผู้เรียนระดับ ป.1 – ป.๖ อ่านและท าแบบทดสอบในหนังสืออาหารสมอง มีการตรวจแบบทดสอบโดย
ครูประจ าวิชาแต่ละระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดให้มีการซ่อม
เสริม  มีการบันทึกพัฒนาการอ่านและเขียนอย่างชัดเจน ท าบันทึกการอ่านและมีการตรวจบันทึกจาก
ครูผู้สอนทุกสัปดาห์ กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้ าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการพร้อม
ทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงกับศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
          สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ือ
อาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่



๑๗ 
 

 

พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการห้องเรียนสีขาว 
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จัดให้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน 
  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1. โครงการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  กิจกรรมอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ  

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ    กิจกรรม
นิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                      

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ   กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ   

 

 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพดีเลิศ 

กระบวนกำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง (กม.78)  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดย
ใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท า
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้าน
วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)   
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนการศึกษาชาติ 

2. แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 



๑๘ 
 

 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้    

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมีผู้ส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบ 

4.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ           

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพดี 
 

กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา



๑๙ 
 

 

 
 

ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ  1 เรื่อง   
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78)  

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำน
โดดเดน่ 

๑. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
-โครงการส่งเสริมการอ่าน 

ผลการประเมินการอ่าน การ
เขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย/
กิจกรรม Active learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรม
ของครู/นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กิจกรรมส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
และหลักสูตรท้องถิ่น 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 



๒๐ 
 

 

ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

๖. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์                   
การทดสอบระดับชาติ 
(NT)   
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-net)                         

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.๑-๖ 

๗. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 
-โครงการศาสตร์พระราชา                 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก
,บัญชีรายรับ รายจ่ายขนม/
ผัก  เลี้ยงปลาในบ่อดิน  การ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

-โครงการคุณธรรม 
-โครงการโรงเรียนวิถี
ลูกเสือ 

- บันทึกการท าความดีของ
นักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวัน
ส าคัญต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียน
เรียนร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

- มาตรฐานของโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. ด าเนินงานพัฒนางาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดู
งาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-กิจกรรมส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 
-กิจกรรมคัดแยกขยะ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
-แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๖. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 



๒๒ 
 

 

 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดด
เด่น 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/--กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

-กิจกรรมส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และ

ทันสมัย 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- แบบบันทึกการใช้ห้อง

ปฏิบัติ/สื่อ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 
 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
-โครงการพัฒนาบุคลากร                  
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 

- โครงงาน 

- วิจัยชั้นเรียน 

- ผลงานนักเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ/
กิจกรรม 

- แบบ ป.พ.ต่างๆ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

-โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา             -
กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 



๒๓ 
 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับให้สูงขึน้   
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่
สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

คุณภำพของเด็ก 
  มีระบบจัดการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  มีระบบจัดการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 1.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 2.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  น าผลการประเมินที่ได้ไป

คุณภำพของเด็ก 
ส่งเสริมเด็กให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้า
แสดงออกและไม่มีความอดทนอดกลั้นทาง
อารมณ์ 
 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สถานศึกษาควรจัดสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
หลากหลายและจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสม
กับชั้นเรียน 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ควรมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว 



๒๔ 
 

 

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการ
เด็ก 

 

 

 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
 1.  ส่งเสริมพัฒนากาด้านร่างกายให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การ
เคลื่อนไหว  การทรงตัว  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ เพื่อให้เด็กรู้จักอดทน  รอคอย  ยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ  ผลงานของตนเองและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ให้เด็กรู้จักประหยัด  พอเพียง  มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย   และมีสัมมาคาระกับผู้ใหญ่ 

4.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กอ่านและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 

 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  

1.  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศกึษามีทักษะในการจัดประสบการณ์  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวเด็ก 
 3.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  มี
มุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อ
ส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  
1.  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็น

รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มี
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 



๒๕ 
 

 

 2.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทั้ง 4  ด้าน  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดเพียงด้านเดียว 
 3.  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
 4.  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม   
 5.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย โดยไม่ใช้แบบทดสอบ  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวบ้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ระดับขั้นพื้นฐำน 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุป

เป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ

ต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 

 จุดเด่น 

 ๑.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

   ๑.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  

สุขภาพกายแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   ๑.๒ ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้

ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี มี

ค่าเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  มีผลการประเมินการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ .......  นอกจากนี้  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย

และวิชาวิทยาศาสตร์  
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   ๑.๓ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม

เกณฑ ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน

เรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบของสังคม  เป็นต้น 

       ๑.๔  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

เข้าใจ ชัดเจน  กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว   

          ๑.๕ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาไทย  และ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่

ยอมรับของชุมชน  

          ๑.๖ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหาร

ที่สะอาดและม ีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทาง

กายและน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล 

และหลายประเภท จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

           ๑.๗ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)รางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคม) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รางวัลเหรียญทอง

กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และรางวัลเหรียญ

เงินกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

  ๒.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ๒.๑  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีใน

การบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามี

ความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒.๒  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  
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๒.๓ โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน   

๒.๔ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัด การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  

๒.๕ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
       ๒.๖ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม

มาตรฐานต าแหน่ง  
       ๒.๗ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
       ๒.๘ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   

๒.๙ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
          ๒.๑๐ โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 

          ๒.๑๑ มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครอง

นักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

          ๒.๑๒ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา  เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท้ัง ๘ ข้อ 
 

 ๓.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   ๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
เวลา และ เต็มความสามารถ 
   ๓.๒ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

   ๓.๓ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
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   ๓.๔ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

   ๓.๕ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก

คณะกรรมการวิจัย 

           ๓.๖ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรมอย่าง หลากหลาย  

         ๓.๗ ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหา

ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

                  ๓.๘ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   

                  ๓.๙ ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  

         ๓.๑๐ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และ

แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   

                   ๓.๑๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง ป.๖ มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

  จุดควรพัฒนำ 

 ๑.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

   ๑.๑  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษา   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

   ๑.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน  ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

          ๑.๓ ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ   

          ๑.๔ โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพ่ือบริการ

ผู้เรียน ในการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 

 ๒.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ๒.๑ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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      ๒.๒ ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  ให้สามารถน าเสนอ  

อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

      ๒.๓ ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ให้มีพฤตกิรรมทัศนคติ

ที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

      ๒.๔ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิด

วิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

   ๒.๕ ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพ

จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

   ๒.๖   ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ 

   ๒.๗   ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

๒.๘   โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา  
   ๒.๙   สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  

แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพของนักเรียน  

   ๒.๑๐  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แตย่ังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 

 ๓.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                  ๓.๑  ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้กับเศรษฐกิจพอเพียง  

                  ๓.๒  ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ 

                  ๓.๓  ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 

 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 



๓๐ 
 

 

   ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

   ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  ติดตามผลการน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

       ๕.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ ลดภาระงานพิเศษให้

น้อยลง จัดหาแหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  

มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เปิดรับ การเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาส

ด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และ

วิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดู

งานอย่างต่อเนื่อง             

          ๖. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่

สอนดี ซึ่งคือครูที่จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถมากที่สุด             

           ๗. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครูสามารถ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการ

พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายใน อาทิ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องเกียรติยศ ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุม

หนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             

           ๘.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพ่ือระดับ

ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ 

ของโรงเรียน รวมถึงการระดมงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาใช้ ในการสร้างขวัญ

ก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 



๓๑ 
 

 

   ๙.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมาย

ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 

บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์

ของโรงเรียนคือ “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย” จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

และท้องถิ่น   

   ๑๐.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ ๑๐ 

ประการ  โดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี   

 

 ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

   ๑.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ผู้เรียนในศตวรรษ            ที่ ๒๑ 

   ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ

ประเมิน O-NET  

   ๓.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

          ๔.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ

โรงเรียน   

          ๕.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของ

โรงเรียนมีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้น    

          ๖.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการ

จัดกิจกรรมการเรียน การสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย 

เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     

          ๗.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมของโรงเรียน เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียน

ร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 

 



๓๒ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ภำคผนวก 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงาน 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกาศค่าเป้า,หมายมาตรฐานการศึกษา 
หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบระดับชาติ 
เกียรติบัตร/รางวัลต่างๆ 
กิจกรรม/รูปภาพประกอบ 
 
     ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๓๔  

 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) เมื่อ

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้ 

   
 
 

 ( นายเสน่ห์  สุริยลังกา ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
 
 

 
 
 

(นายพรมเมศร์   โดนดา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๓๕  

 

 

 
  ค ำสั่งโรงเรียนหนองหญ้ำปล้อง(กม.78) 

ที ่ ๑๐  / 256๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 

ปีการศึกษา 256๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม .78) จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้ เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายพรมเมศร์   โดนดา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
1.2 นายวีระพันธ์    พรมมี  ผู้อ านวยการ.โรงเรียนบ้านด่าน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายเสน่ห์    สุริยะลังกา        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ        กรรมการ 
1.4 นางสาวน้ าฝน   นกเที่ยง       ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)        กรรมการ 
1.5 นางภัควลัญชญ์  พันโชติ       ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) กรรมการและเลขาฯ                                                                                              
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



 
 ๓๖  

 

 

 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1  นางศุภวรรณ        หวังคีรีห์          ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวเบญจวรรณ  ศรีอรุณนิรันดร์              กรรมการ 
2.3  นางสาวนิษฐา       อ่ าอุ่น                 กรรมการ 
2.4  นางสาวสุภาภรณ์   สุขเกษม                           กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย 
3.1 นางภัควลัญชญ์   พันโชติ                     ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวน้ าฝน     นกเที่ยง     กรรมการ  
3.3 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง                             กรรมการ 
3.4 นางสาวสุกัญญา จันทร์ปัญญา                                กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
    3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
 
 
 



 
 ๓๗  

 

 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2561 ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวภัควลัญชญ์   พันโชติ       ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวน้ าฝน          นกเท่ียง               กรรมการ 
4.3 นางศุภวรรณ           หวังคีรีห์                           กรรมการ 
4.4 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์    บุญคง                                กรรมการ 
4.5 นายพรชัย               บวัเผื่อน   กรรมการ 
4.6 นางสาวเบญจวรรณ   ศรีอรุณนิรันดร์   กรรมการ  
4.7 นางสาวนิษฐา          อ่ าอุ่น    กรรมการ 
๔.๘ นางสาวสุกัญญา        จนัทร์ปัญญา                       กรรมการ 
4.๙ นางสาวสุภาภรณ์      สขุเกษม                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)   
ปีการศึกษา2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตาม
รูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้น
สังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยัง
ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  2๖  มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
 
 

(ลงชื่อ)            
 

(นายพรมเมศร์   โดนดา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ๓๘  

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

           

                    โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
                    ดังนั้น โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
การศึกษา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนแล้ว 
 
                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
                                                                                              
               
                                  (นายพรมเมศร์  โดนดา) 
           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)     



 
 ๓๙  

 

 

 
 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) วันที่ ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



 
 ๔๐  

 

 

 
 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)วันที่ ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………… 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 
 ๔๑  

 

 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔๒  

 

 

 
 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
เรื่อง ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

.................................................................................................. 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ ดี 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ ดี 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ ดี 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถิ่น ดี 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ดี 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔๓  

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้   ๕  =  ระดับยอดเยี่ยม  ๔  =  ระดับดีเลิศ     

๓ = ระดับดี   ๒  =  ระดับปานกลาง ๑ =  ระดับก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๔๔  

 

 

 

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน/ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และ
แก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดเีลิศ 
๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดเีลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย ดี 
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 



 
 ๔๕  

 

 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

๕  =  ระดับยอดเยี่ยม    

๔  =  ระดับดีเลิศ 

๓ = ระดับด ี            

๒  =  ระดับปานกลาง 

๑ =  ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  

หรือ  เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 



 
 ๔๖  

 

 

 
 

 
ศธ 04158.158/045                       โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
        ต าบลหนองหญ้าปล้อง  

อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๔๐ 

๒๑   มีนาคม    ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายวีระพันธ์  พรมมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 
 

ด้วยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) อ าเภอบ้านด่านลานหอย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซ่ึง
เป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
(กม.78) ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
 
 
                        (นายพรมเมศร์  โดนดา) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
 

 
 



 
 ๔๗  

 

 

 
 

 
ศธ 04158.158/04๖                      โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
        ต าบลหนองหญ้าปล้อง  

อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๔๐ 

 

๒๑   มีนาคม    ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  เชิญเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายเสน่ห์   สุริยะลังกา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 
 

ด้วยโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) อ าเภอบ้านด่านลานหอย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซ่ึง
เป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) ได้จัดส่งค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
 
                        (นายพรมเมศร์  โดนดา) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 
 
 
 
  



 
 ๔๘  

 

 

        ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   
 

มำตรฐำน ระดับ 

คุณภำพ 
แปลผล 

  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ๓ ดี 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๓ ดี 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ๓ ดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๔ ดีเลิศ 
        ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน ๔      ดีเลิศ 

   

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๓ ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓ ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔     ดีเลิศ 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ อย่างมีคณุภาพ ๔     ดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและ การจดัการ

เรียนรู ้

๓ ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๓ ดี 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได ้

๓      ดี 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓ ดี 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเซิงบวก ๓ ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน ๓ ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้

๓      ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๓  ดี 



 

 

 

  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

มำตรฐำน 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปลผล 

  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๓ ดี 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของ

ตนเองได ้

๓ ดี 

       ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ ๓ ดี 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกที่ดีของสังคม ๓ ดี 

๑.๔ มี'พัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและ  

แสวงหาความรูไ้ด ้

๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓ ดี 

๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น ๓   ดี 

 
๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 

๓ ดี 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๓ ดี 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๓ ดี 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ ์

 
๓       ดี 

๒.๖ มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓ ดี 

๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ๓     ดี 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมีความสุข ๓ ดี 

๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๓   ดี 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๓ ดี 



 
 ๕๐  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๑  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๒  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๓  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 ๕๔  

 

 

 
 

 
 
  

 
 
 



 
 ๕๕  

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๖  

 

 

 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๗  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๘  

 

 

 
 

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ๕๙  

 

 

 
 

รูปภำพประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชั้นอนุบำล 
 

 

ด้ำนร่ำงกำย 

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๖๐  

 

 

 

 

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๖๑  

 

 

 

ด้านอารมณ-์จิตใจ              ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะและการดนตรีการเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

มีสุขภาพดีจิตดีและมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๖๒  

 

 

 

ด้านสังคม                         มีทักษะชีวิต ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รักษาวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๖๓  

 

 

 

 

ด้านสติปัญญา                 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มีเจตคติ                         ที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

 

 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 ๖๔  

 

 

 
     

 
 


