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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 

ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน           
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพ
ของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสั งกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
         (นายนิกร  จันทร์อินทร์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 
                             31  มีนาคม  2563 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 2 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
 ข้อมูลนักเรียน 4 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 5 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 6 
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   12 
ภาคผนวก ก  ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 55 
ภาคผนวก ข  บันทึกข้อความสรุปโครงการพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 116 
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ส่วนที่ 1   
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
     โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน ที่ตั้ง ๒๑๔ หมู่ที่ ๓  ต าบล หนองหญ้าปล้อง อ าเภอ บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒   
               เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อท่ี ๘  ไร่ ๑ ตารางวา   
 
               เขตพื้นที่บริการ   
               โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินมีเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
               ๑. บ้านหนองจิกตีนเนิน   
                   หมู่ ๓  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
      ๒. บ้านทุ่งพะยอมงาม 
                   หมู่๑๐ ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 
      ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

     โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน  สร้างเมื่อ พ .ศ . ๒๕๐๑ แบบ ๐๐๑ขนาด ๒ ห้องเรียนกว้าง                  
๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ราคาก่อสร้างประมาณ ๘๐๐ บาท ราษฎรบ้านหนองจิกตีนเนินๆได้ร่วมบริจาควัสดุและ
ให้ความร่วมมือในการก่อ -สร้างให้กับทางราชการ 
       วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ได้กระท าพิธีเปิดโรงเรียนโดยมีนายปรีชา ฉายวัฒนะ 
ปลัดอ าเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธาน นายสุดใจ แสงอรุณ ศึกษาธิการอ าเภอ และนายดิเรก เดชะศิริ  
ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอให้เกียรติมาร่วมเปิดพิธี เดิมโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่ป่าแดงทางด้านทิศใต้ของที่ตั้งปัจจุบันห่าง
ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน ไม่สะดวกต่อการเดินทางไปมา และการดูแลรักษาประชาชน  จึง
พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในปัจจุบัน นายจาม เอ่ียมสะอาด ได้บริจาคที่ดิน จ านวน  ๘ ไร่  ๑ งาน  ๘๑ 
ตารางวา  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 

       ทิศเหนือ         จรดถนนสาธารณะ                     ยาว ๓ เส้น ๑๗ วา ๒ ศอก 
       ทิศใต้     จรดที่ดินของนายชิด บุญเม่น                   ยาว ๓ เส้น ๙ วา ๒ ศอก 
       ทิศตะวันออก  จรดที่ดินของนายพวง ทั่งโต                    ยาว ๒ เส้น ๒ วา 
       ทิศตะวันตก     จรดที่ดินของวัดหนองจิกตีนเนิน                 ยาวประมาณ  ๒ เส้น ๑๐ วา  
 

     ลักษณะภูมิประเทศ   
      ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าสายหลักของต าบล คือ คลองกลางดง  นอกนั้น      เป็น

ล าคลองธรรมชาติสายสั้นๆ คือคลองจิกลานน้อย คลองบ่อเจ็ดวา คลองหนองหญ้าปล้อง  คลอง             บุ่ง
บัว  คลองหนองโพธิ์ คลองลานเฒ่า คลองชัดลาน คลองท่าสะใบ และคลองวังตะคร้อ แต่น้ าในคลองไม่มีตลอดปี 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก 
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แผนผังโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 
 

 
 

๒. ข้อมูลผู้บรหิาร 
 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน    
                   ชื่อ-สกุล  นายนิกร  จันทร์อินทร์ 
                   โทรศัพท ์              ๐๙๓-๖๘๐๑๗๕๔                e-mail           - 
                   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท    สาขา    บริหารการศึกษา 
 
                   ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต่   
                   พ.ศ.๒๕๔๑  จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.๒๕๖3  เป็นเวลา ๒๐ ปี    -   เดือน 
 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    -   คน 
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
        1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 13 - 1 2 
 (ธุรการ,ภารโรง) 1๗ 

  

         2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 
 (ภารโรง) 11 5 - 1๗ 

       

         3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 6 (ผอ.) 
2. ภาษาไทย 1 25 
3. คณิตศาสตร์ 1 25 
4. วิทยาศาสตร์ 1 25 
5. ภาษาอังกฤษ 2 25 
6. สังคมศึกษา 1 25 
7. ปฐมวัย 2 30 
8. ประถมศึกษา 4 30 
9. เกษตร 1 25 
10. การศึกษานอกระบบ  1 25 
11. รัฐศาสตร์  1           (ธุรการ) 
12. ประถมศึกษาปีที่ 6 1  (นักการภารโรง) 

รวม 17 25 
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4. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖2) 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๑09   คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑09   คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๒ ๑ 3 4 7 7 
อ.๓ ๑ 7 6 ๑3 ๑3 

รวม ๒ ๑0 ๑0 20  

ป.๑ ๑ 6 7 ๑3 ๑3 

ป.๒ ๑ 9 3 ๑๒ ๑๒ 

ป.๓ ๑ 4 6 ๑0 ๑0 

ป.๔ ๑ 6 ๕ ๑๑ ๑๑ 

ป.๕ ๑ ๓ ๔ ๗ ๗ 

ป.๖ ๖ ๗ ๔ ๑๓ ๑๓ 

รวม ๖ ๓๔ ๓๒ ๖๖  

ม.๑ ๑ ๖ ๑ ๗ ๗ 

ม.๒ ๑ ๑ ๗ ๙ ๙ 

ม.๓ 4 ๓ ๓ ๗ ๗ 

รวม ๓ ๑๐ ๑๑ ๒๑  

รวมทั้งหมด ๑๑ 56 ๕3 ๑09  

  
 
      ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   ๑๒  คน        คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.00 
      ๔)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)      ๒   คน        คิดเป็นร้อยละ  2.18 
      ๕)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
          อ.๓                 จ านวน   ๑๓    คน     คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 
         ป.๖                 จ านวน   ๑๓     คน     คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
       ม.๓               จ านวน   ๗     คน     คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
      ๖)  อัตราส่วนครู : นักเรยีน =  ๑ : ๑2  (แยกตามระดับ) 
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  5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 

 

      ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 
อ.2 7 7 7 7 7 
อ.3 13 13 12 12 12 
รวม 20 20 19 19 19 

ร้อยละ 100 100 95 95 95 
 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  256๒ 

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.1 8 7 9 13 13 4 13 13 13 
ป.2 9 10 10 11 10 7 11 11 11 
ป.3 9 8 9 7 7 9 11 10 9 

ป.4 7 7 6 6 6 8 12 11 9 

ป.5 5 4 5 5 4 6 7 6 7 

ป.6 9 3 10 11 9 12 12 9 12 

ม.1 3 1 4 0 3 2 2 3 4 

ม.2 4 3 8 4 1 5 8 1 4 

ม.3 8 5 8 3 3 5 8 6 8 

รวม 62 45 69 60 56 58 84 70 76 

ร้อยละ 56.88 41.28 63.30 55.04 51.37 53.21 77.06 64.22 69.72 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 - - 3 2 8 10 76.92 
ป.2 - - - 6 5 11 100 
ป.3 - - - 6 3 9 100 
ป.4 - - - 7 5 12 100 
ป.5 - - - 6 1 7 100 
ป.6 - - - 6 6 12 100 
ม.1 - - 3 2 8 10 76.92 
ม.2 - - 3 3 2 5 62.5 
ม.3 - - - 3 5 8 100 
รวม 0 0 9 41 43 84 816.34 

 
      3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - - 4 9 13 100 
ป.2 12 - - 6 5 11 100 
ป.3 11 - - 6 3 9 100 
ป.4 8 - - 7 5 12 100 
ป.5 11 - - 6 1 7 100 
ป.6 12 - - 3 9 12 100 
ม.1 6 - - 6  6 100 
ม.2 8 - 2 4 2 8 75 
ม.3 7 - - 3 5 8 100 

รวม 87  2 45 39 86 875 

 
 
 



๑๐ 
 
    4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 5 7 12 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 1 5 6 12 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 7 5 12 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 2 10 12 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 8 4 12 100 

รวม  ๑ ๒๗ ๓๒ ๖๐ ๕๐๐ 

          

      5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

  2 6 8 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

  1 7 8 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

  2 6 8 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

   8 8 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

   8 8 100 

รวม   ๕ ๓๕ ๔๐ ๕๐๐ 



๑๑ 
 
  6. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
 
      6.๑  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 31.88 76.15 79.01 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ระดับชาติ 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561–256๒ 
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

(+,-) 
การอ่านออกเสียง 32.88 81.88 +49 
การอ่านรู้เรื่อง 51.07 76.15 +25.08 

 
      6.2  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดบัเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 
ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    

 

การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561 – 256๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา (+,-) ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 256๒ 
ด้านภาษา 34.28   
ด้านค านวณ 41.78   
ด้านเหตุผล 37.85   

รวม
ความสามารถทั้ง 

3 ด้าน 

37.97   
 



๑๒ 
 
     6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.60 48.61 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 27.50 33.69 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 25.35 34.54 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 27.71 31.70 30.86 34.42 

 
    การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

                                               ปีการศึกษา 256๑ – 256๒    

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
(+,-) 

ภาษาไทย 54.97 44.60       - 10.37 
คณิตศาสตร์ 27.78 27.50       - 0.28 
วิทยาศาสตร์ 32.78 25.35       - 7.43 
ภาษาอังกฤษ 30.83 27.71       - 3.12 

   
      6.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
            ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 56.29 51.03 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 26.86 23.00 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.21 28.88 29.62 30.07 
ภาษาอังกฤษ 22.00 27.50 32.98 33.25 

    
     การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ปี

การศึกษา 256๑ – 256๒ 
 

     รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 +- 
ภาษาไทย 49.00 56.29 + 7.29 
คณิตศาสตร์ 25.00 26.86 + 1.86 
วิทยาศาสตร์ 39.50 30.21 - 9.29 
ภาษาอังกฤษ 31.00 22.00 - 9.00 



๑๓ 
 
 
     7. ข้อมูลงบประมาณ 
          งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 290,856 
- เงนินอกงบประมาณ  - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      290,856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔ 
 

      8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
         8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั      

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย      

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย                         

ตัวบง่ช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป      

ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น 
                 ส าคัญ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา 

   
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘   ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
                วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง 
                สถานศึกษา 

   
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                    เปน็เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา               

   
 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ 
                 ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                 มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                 ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา 

     

  
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย 
      โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 87.94  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       
                                                        รับรอง           ไม่รับรอง 
      กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ..............................-................................... 
 
 



๑๕ 
 
8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก                   ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี      
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์      
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง                         
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา    

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษ 
                และต้นสังกัด      

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา    

 
 

ตวับง่ช้ีที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                  เอกลักษณ์ของสถานศกึษา                  

 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา      

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา 

     

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ด ี . โดยมีค่าเฉลี่ย 81.69   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก …………………………………………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 
          9. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
1 โครงการแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ขั้นพ้ืนฐาน) 
2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ขั้นพ้ืนฐาน) 
4 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ปฐมวัย /  

ขั้นพ้ืนฐาน) 
5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปฐมวัย /ขั้นพื้นฐาน) 
6 โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
7 โครงการ ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬานักเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองจิกตีนเนิน (ปฐมวัย /ขั้นพื้นฐาน) 
8 โครงการ เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองจิกตีนเนิน (ขั้นพ้ืนฐาน) 
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ปฐมวัย /ขั้นพื้นฐาน) 

10 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
11 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
12 โครงการนิเทศภายใน (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
13 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
15 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
16 โครงการส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดและการจัดการเรียนรู้ (ปฐมวัย 

/ขัน้พื้นฐาน) 
17 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
18 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
19 โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 
20 โครงการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน (ค่าไฟ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเดินทางไปราชการ และอ่ืนๆ)  

(ปฐมวัย /ขั้นพ้ืนฐาน) 



๑๗ 
 

ส่วนที่ 2   
 

ข้อมูลผลการประเมินตนเอง 
 

ระดับ ปฐมวัย 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

1) ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อมูล  หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                                     

1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
  

ดีเลิศ ดีเลิศ  1. แบบประเมิน
พัฒนาการ 
2. รูปภาพ 
3. สมุดการชั่งน้ าหนัก
และวัดส่วนสูง 
 

2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.แบบประเมิน
พัฒนาการ 
2.รูปภาพ 
3.บัญชีเรียกชื่อและสมุด
บันทึกพัฒนาการเด็ก
นักเรียน 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.แบบประเมิน
พัฒนาการ 
2.รูปภาพ 
 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้          

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.  แบบประเมิน
พัฒนาการ 
2. รปูภาพ 
3. อบ. 

สรุปมาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

 



๑๘ 
 

 
๒. จุดเด่น  จดุที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

                  2.1 จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านร่างกาย 
เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วเด็กมี
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและ
สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ได้ตามวัย  เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ที่ ๑  ในระดับดีเลิศ 
 
ด้านอารมณ์ 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  ส่งผลให้ เด็กสามารถแสดงความรู้สึกที่
เหมาะสมกับวัย มีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  และควบคุมการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
 
ด้านสังคม 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  ส่งผลให้เด็กกล้าแสดงออกทางด้านสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับวัย  สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง  เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  และครู  ไม่พูดปด  
ยอมรับเมื่อตนเองท าผิด  มีความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน  ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือผู้อ่ืน  มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีเลิศ 
 
ด้านสติปัญญา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  ส่งผลให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และเด็กมีความเข้าใจ
และใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วยภาษาพูด  ฟัง
เรื่องราวท่าทาง  การอ่าน  การเขียนในหลากหลายรูปแบบ  
สามารถสะท้อนความคิด  และความรู้สึกภายในของเด็กได้
อย่างเที่ยงตรง 

ด้านร่างกาย   
ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เด็ก
ออกก าลังกายเพ่ือให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย  เพ่ือให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างการได้
อย่างคล่องแคล่ว  มีการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์กัน
ระหว่างมือและตา  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 
 
ด้านอารมณ์ 
โรงเรียนควรก าหนดหลักสูตรที ่มุ ่งพัฒนาเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจที ่ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ที ่เด็กมีอยู ่  และประสบการณ์
ใหม่ที่เด็กจะได้รับ  ต้องมีความหมายกับตัวเด็ก 
เปิดโอกาสทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาสและเด็ก
พิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  รวมทั้งเข้าใจ
ยอมรับในวัฒนธรรม  และภาษาของเด็ก  ค านึงถึง
การพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน   
 
ด้านสังคม 
โรงเรียนควรก าหนดหลักสูตรที ่มุ ่งพัฒนาเด็ก
ด้านสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ  
ต้องมีความหมายกับตัวเด็ก เปิดโอกาสทั้งเด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ รวมทั้งเข้าใจยอมรับใน
วัฒนธรรม และภาษาของเด็ก ค านึงถึงการพัฒนา
เด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน 
 
ด้านสติปัญญา 
จัดกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาด้านสติปัญญา
ให้หลากหลายแล้วควรพัฒนาหลายๆด้าน ควรให้ 
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพัฒนาตนเอง 



๑๙ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการอ่านคล่อง

เขยีนคล่อง 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เ พ่ือส่ง เสริมให้นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด ค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
2 . เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ 
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิด ค านวณ สูงขึ้น  
 

 
 
 
                - 
 
 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 
ขั้นด าเนินการ (D) 
 2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงานและแนวทางการด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  
 กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ป.1-ม.3 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความ 
สามารถในการอ่าน การเขียน ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 85  
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ในการ
อ่าน การเขียน ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ในระดับสูงขึ้นกว่าเดิม 
            
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ ส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี-
นาฏศิลป์และกีฬา
นักเรียนของ 
 (ระดับปฐมวัย) 
                                
 

 
 

 
 
 
                - 
 
 
 
 
 
 
 
1.เพ่ือช่วยพัฒนาให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้าน ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ และ
กีฬา ตามความถนัดและความ 

 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     3.1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ    
งานที่โครงการก าหนด 
     3.2 ติดตามเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา 
     3.3 ติดตามเก็บข้อมูลหลังการพัฒนา(ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง) 
ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 
     4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
     4.2 จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย 
เสนอฝ่ายบริหาร 
 
1.ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผนการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์
และกีฬาให้กับผู้เรียน 
2.สรุปแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
 3.ก าหนด  วางแผน กิจกรรมปฏิทินปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ช่วยพัฒนาให้ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยนเป็น
ศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น
ร้อยละ 100 
2.ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้าน ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ และ
กีฬา ตามความถนัดและความสนใจของ 



๒๑ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
(ระดับปฐมวัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของครู
ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 
 
 
 
 
 
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
  ๓.๑  กิจกรรมโรงเรียนสุจรติ 
  ๓.๒  กิจกรรมต้นไม้คุณธรรม 
  ๓.๓ กิจกรรมบันทึกความดี 
  ๓.๔   กิจกรรมบันทึกการออม 
  ๓.๕   กิจกรรมเข้าพรรษาพาใจไปวัด 
 ๓.๖   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
 

 แต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 
3.ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  ซาบซึ้ง
ถึงคุณค่าความงามทางด้านศิลปะ ดนตรี-
นาฏศลิป์ และกีฬา คิดเป็นร้อยละ 100 
4.ปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
 ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 
๓.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๒๒ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

โครงการ ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
นักเรียน 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคมที่ดี 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยด้วย
ความพึงพอใจ 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 ๔.  ก ากับ ติดตาม  นิเทศ  
๕.สรุปรายงานผลตามโครงการ 
 
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ชี้แจงการจัดท าโครงการ 
๓. ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประเมินผล สรุปผลและรายงาน 

 1.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  เมื่อยามเจ็บป่วยได้รับการดูแล
รักษาตามกรณี 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๙๐มีการพัฒนา
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอ3. นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอนามัย ช่วยให้
สามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีสุขภาพดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
   
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 

3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  
ซาบซึ้งถึงคุณค่าความงามทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา 
4.เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยตมศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได้ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจง 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     4.1 โครงการท านาโรงเรียน 
     4.2 ปลูกผักสวนครัว 
     4.3 ท าน้ ายาล้างจาน 
     4.4 งานประดิษฐ์ 
     4.5 สหกรณ์โรงเรียน 
     4.6 ออมทรัพย์นักเรียน 
 
 

 3.ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  
ซาบซึ้งถึงคุณค่าความงามทางด้านศิลปะ  
ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา คิดเป็นร้อยละ 
100 
4.ปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยตมศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก)  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ  
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

โครงการนิเทศภายใน 
(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
๔. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
๕. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  
 
 

 
 
 
               
 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
4. กิจกรรมการนิเทศ  
  - ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
  - นิเทศการสอน 
5. ประเมินผล 
 

๑. ครูร้อยละ 80 มีพัฒนาการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. ครูร้อยละ 80 จัดการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

ระดับ ปฐมวัย  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

๑) ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อมูล  หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ   

     (ดี) (ดีเลิศ)  
 

1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
             

ดี ดีเลิศ  1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แบบประเมินพัฒนาการ 
3. รายงานพัฒนาเด็ก
รายบุคคล 
4. โครงการปฐมวัย 

2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน       
 

ดี ดี  1.แบบนิเทศครู 
2.แผนการจัดระสบการณ์ 
3.บันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
4.ภาพถ่าย 

3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์         
 

ดี ดี  1.แบบนิเทศครู 
2.บันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
3.เกียรติบัตร 
4.วิจัย 

4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ        
 

ดี ดี  1.ภาพถ่ายตามมุม 
2.สื่อการจัด
ประสบการณ์ 

5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์           

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.บันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
2.ภาพถ่าย 

6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.แบบนิเทศครู 
2.ภาพถ่าย 

สรุปมาตรฐาน ดี ดีเลิศ   

 
 
 
 



๒๖ 
 

2. จุดเด่น  จดุที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2.1 จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา    
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ตาม
เ กณฑ์ ที่ ส ถ านศึ กษ า พัฒนา เ ด็ กป ฐมวั ย ก าหนด 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความ
น่าเชื่อถือ กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพเด็ก 
 
 

- สถานศึกษายังขาดนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
ให้กับสถานศึกษาเด็กปฐมวัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพเด็ก 



๒๗ 
 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
(ระดับ ปฐมวัย) 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(ระดับ ปฐมวัย ) ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
  2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างด ี
 3.  เ พ่ือผู้ ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 
 
 
 
 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระดับ ปฐมวัย) 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.การจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
 
 

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(ระดับ ปฐมวัย) มีความเข้าใจเชื่อมั่นใน
แนวทางการปฏิบัติ กิจกรรมได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดี ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
2.โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สมศ./สพฐ. ระดับดี ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 
 
 



๒๘ 
 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ )  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 
(ระดับ ปฐมวัย) 

1. เพ่ือส่งส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู
และบุคลากร  

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.การจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
8.การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติ หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมี
ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน 
ในระดับดีเด่น  
3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและ ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี  
 



๒๙ 
 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ )  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบง่ชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

โครงการปรั บปรุ ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ เ อ้ือต่อ
กา รจั ดการ เ รี ยนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
(ระดับ ปฐมวัย) 
 
โครงการส่งเสริมการ
จัดระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ
สนับสนุนการจัดและ
การจัดการเรียนรู้ 
(ระดับ ปฐมวัย) 

 ๑. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๒. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง
จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการและ
จัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู และนักเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการบริหาร
จัดการ 
 

1.  ผู้ รั บผิ ดชอบวางแผนด า เนิ น งานแ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการกิจกรรม  
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4.  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศ 
5.  สรุปรายงานผลตามโครงการ 
 
 
1. ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติติงาน 
 
 

1. ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนา อมรม 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่าง
น้อยจ านวน  20  ชั่วโมง ต่อปี  ร้อยละ  
80  ขึ้นไป  
 
 
 
 
1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 % 
2. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ 
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียงร้อยละ 
80 %   
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ 
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 
80 %  
 
 



๓๐ 
 

 
ระดับปฐมวัย    
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1) ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์   
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อมูล  หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่  ๓                                                   
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

   
 

1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

1. แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
2. รูปภาพ 
3. ผลงาน 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ ดีเลิศ  

1. รูปภาพ 
2. ผลงาน 
3. แบบประเมินพัฒนาการ 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย      ดี   ดีเลิศ  

1. รูปภาพ 
2. แบบประเมินพัฒนาการ 
 

4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแล
ละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

1. แบบประเมินพัฒนาการ 
2. หลักสูตร 
 

สรุปมาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

2) จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2.1 จุดเด่น   จุดที่ต้องพัฒนา    
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร้างบริหารเป็นระบบมีแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการน าแผนการ
ปฏิบัติการมีคณะกรรมการสถานศึกษา   ได้รับการ
คัดเลือกเป็นไปตามกฎกระทรวง มีบทบาทในการบริหาร
โรงเรียนโดยประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามี
การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาให้บริการชุมชน มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเสริมหลักสูตรสนองความต้องการ
ของผู้ เรียน  ผู้บริหารมีความคิดริ เริ่มในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

ผู้บริหารควรวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรปฐมวัย ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เป็นระบบขั้นตอนมากขึ้น ส่งเสริมให้ครูผลิต
สื่อ จัดหาและเก็บรักษาอย่างเป็นระบบและเพียงพอ
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 



๓๒ 
 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน 
๒. ขั้นด าเนินการ 
๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/เยี่ยมบ้าน 
๒) การคัดกรอง 
๒.๑ เก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓) การส่งเสริมนักเรียน/กิจกรรมโฮมรูม/ 
    ประชุมผู้ปกครอง 
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ๔.๑ ให้ค าปรึกษา     
    ๔.๒ กิจกรรมซ่อมเสริม 
๕)การส่งต่อ 
๓. ขั้นประเมินผล 
- ก ากับดูแลและติดตาม 
- ประเมินผลและสรุปผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/พัฒนางานต่อไป 
๕.สรุปและรายงานผลโครงการ 

1.  คณะครูต้องเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น 
ป.1 – ม .3 ทุกคนตามสภาพจริง ร้อย
ละ 100 และได้รับการส่งเสริม      
พัฒนา ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพที่เป็นจริง 
 2.   นักเรียนต้องได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 
80 
 
 
 



๓๓ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ)   (ต่อ) 
 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
จิกตีนเนิน 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ      
๒.เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน และชุมชน 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๓.เพ่ือเชิญชวนเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน ตระหนักถึงคุณค่าวันส าคัญ 
 ๔.เพ่ือส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน มีความชื่นชมยินดี
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
๕.เพ่ือส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียนมีมารยาท ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผน 
2.สรุปแนวทางการด าเนินงาน 
3.ก าหนด  วางแผน กิจกรรมปฏิทินปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
5.สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน  
 

๑.จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
คิดเป็นร้อยละ ๑OO   
๒.ให้บุคลากร นักเรียน และชุมชน 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ ๑OO  
๓.เชิญชวนเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน ตระหนักถึงคุณค่าวันส าคัญ คิด
เป็นร้อยละ ๑OO  
 ๔.ส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน มีความชื่นชมยินดี
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
คิดเป็นร้อยละ ๑OO   
 



๓๔ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีครูภาพสูงขึ้น  (ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ)  (ต่อ) 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

  ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้  
รักการอ่าน 
๔.เพ่ีอให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสนุก
การเรียนรู้ 
 ๕.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรม
ตามขั้นตอน และท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น ชื่นชมในผลงาน 
๖.เพ่ือให้นักเรียนรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆรอบตัว 
๗.เพ่ือให้ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
๘.เพื่อให้ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๙. เพ่ือให้ครูสามารถประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย
และสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียน 

๑. ประชุมประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔ .ด าเนินกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  - แบบสอบถาม 
  - แบบสังเกต 
  - แบบทดสอบ 
๕. ประเมินผล  
 

๕.ส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน
มีมารยาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  
คิดเป็นร้อยละ ๑OO   
๑. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 



๓๕ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   :  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

1) ข้อมูล  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูล  หลักฐาน 

เอกสารเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

   
 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ดี ดี  

1.แบบประเมินการ
อ่านคิด วิเคราะห์และ
เขียน 
2.ปพ.5/ปพ.6 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี  

1. ปพ.5 
2. ปพ.6 
3. แบบประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์ 
4. ผลงานนักเรียน 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ  

1. ผลงานนักเรียน 
2. ภาพถ่าย 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ดี ดีเลิศ  

1. ภาพถ่าย 
2. แบบประเมินการใช้
คอมพิวเตอร์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดี ดีเลิศ  

1. บันทึกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. ปพ.5 
3. ปพ.6 
 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

1. สรุปโครงการแนะแนว 
2. ภาพถ่าย 
3. แบบส ารวจความ
สนใจทางอาชีพ 



๓๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูล  หลักฐาน 

เอกสารเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

   
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดี ดีเลิศ  

1. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  
1. ภาพถ่ายร่วมกับ
ท้องถิ่น 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  
1. ภาพถ่ายการท างาน
กลุ่ม 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
1. แบบบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง 

สรุปมาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

 
2) จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2.1 จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา    
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านหนังสือออก อ่านได้คล่องและสามารถเขียน
หนังสือได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์และเหมาะสม มีการใช้
เทคโนโลยี ในการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ และยังส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
และอ่านรู้ เ รื่ อง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี                 
มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานโดยได้รับการ
สนับ สนุนอาหารเสริมนม และงบประมาณอาหาร
กลางวันจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง และประหยัดอดออม ซึ่งส่งผล
ให้อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินได้ชื่อว่า 
“สุขภาพดี  มีเงิน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณอยู่ในระดับ ดี ซึ่งยังเป็นผลที่ผู้เรียน
ควรได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและบูรณาการ
กับสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริง ควรมีการสอนซ่อมเสริมใน
รายกลุ่มวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ผู้เรียนควรได้รับการ
ส่ง เสริมให้ฝึกกระ บวนการคิด วิ เคราะห์  คิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนแบบโครงงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดได้เป็นระบบมากขึ้น ครูควร
ตระหนักในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้นเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ในกลุ่มสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ และควร
มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน ามาแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือแก้ปัญหาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ต่ าลงทุกวิชา 



๓๗ 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
      

ดนตรีและกีฬาโดยเฉพาะด้านกีฬาผู้เรียนได้รับถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัลมากมายหลายประเภท ในการแข่งขัน
กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการท า
กิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและเข้าร่วมงานประเพณีในท้องถิ่น
เสมอ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับได้ใน
สถานศึกษาและในชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ฝึก
ปฏิบัติอย่างหลากหลายเช่น การเข้าค่ายธรรมะ การร่วม
ท าบุญตักบาตรในวันพระที่วัด การฟังธรรมและการนั่ง
สมาธิก่อนเรียนภาคบ่ายทุกวัน  
 

    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ  จ านวน  3 วิชา  ได้แก่  

1. รายวิชาภาษาไทย   
2. วิชาคณิตศาสตร์   
3. วิทยาศาสตร์   

 

 ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษ ยังมีผลคะแนนต่ า 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๘ 
 

 2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)    

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
   ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการแนะ

แนวเพ่ือ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และยอมรับตนเองใน
ด้านต่างๆ สามารถปรับตัว
สถานการณ์ต่างๆ รู้จักคิดและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ได้อย่างฉลาดและมีเหตุผล 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการศึกษาต่อ เลือก
ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. จัดบริการแนะแนวให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนได้
ครอบคลุมทั้งห้าบริการ 
 
 
 

1)เก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคล  
     1.1 จัดท าระเบียนสะสม
รายบุคคล/แบบคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 
2) จัดบริการสารสนเทศ 
     1.1 ป้ายนิเทศ 
     1.2 ประชาสัมพันธ์ 
     1.3 จัดนิทรรศการ 
     1.4 เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
3) จัดบริการให้ค าปรึกษา 
     1.1 ด้านส่วนตัว 
     1.2 ด้านการศึกษาและอาชีพ 
     1.3 ด้านส่วนตัวและสังคม 
4) จัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
     1.1 การจัดสรรทุนการศึกษา 
     1.2 โควต้าเข้าศึกษาต่อ 
5) ติดตามผลและประเมินผล 
     1.3 ติดตามผลนักเรียนที่จบ ป.6 
และ ม.3 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จัก 
เข้าใจ และยอมรับตนเองตาม
ความเป็นจริง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 เลือก
ศึกษาต่อในสาขาท่ีเหมาะสม
กับตนเองและเลือกประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม 



๓๙ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
   ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสมกับวัยเรียน 
3. แก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผู้เรียนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
4. ผู้เรียนใช้กระบวนการ
ประชุมสภานักเรียนในการ
แก้ปัญหาคิดในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
และน าแบบอย่างไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1.ประชุมชี้แจงให้คณะครูบุคลากร
และนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
2.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกภาค 
4.สรุปโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
กับวัยเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผู้เรียนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ใช้
กระบวนการประชุมสภา
นักเรียนในการแก้ปัญหาคิดใน
การปฏิบัติงานตามโครงการ 
และน าแบบอย่างไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 



๔๐ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
3 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินมี
ผลทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 4 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก 
 

1. กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่ว
โม 
2. กิจกรรม บูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม 

3. กิจกรรมเข้าค่ายติวเข้ม O-Net  
 

1.  ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองจิกตีนเนิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 4 ใน 4 กลุ่มสาระหลัก 
3. ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองจิกตีนเนิน  มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถสะท้อนกลับถึงความรู้และความ
เข้าใจโดยการตอบค าถาม ท าแบบทดสอบ 
จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุก
วิชา คิดเป็นร้อยละ 80 

4 โครงการส่งเสริมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

1. เพ่ือให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้ครูจัดท านวัตกรรมต่างๆและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนการสอน 

1. กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
เทอมละ 1 ชิ้น 

2. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยเทอมละ 1 ชิ้น 

1.  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิกตีน
เนินได้จัดท าวิจัยในชั้นเรยีนอยา่งน้อยเทอม
ละ 1 เรื่อง ทุกคน 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิก
ตีนเนินได้จัดท านวัตกรรมอย่างน้อย  
1 ชิ้น ทุกคน 



๔๑ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    3. โรงเรียนมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในกลุ่มสาระ
ต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

5 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี  มี
หูตากว้างไกล  รู้ทันเหตุการณ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด ความ
สร้างสรรค ์กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหา  ได้ถูกต้องเหมาะสม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับประสบการณ์ความสุข 

 

1.  ประชุมครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  
2.  ติดต่อสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา แหล่ง
เรียนรู้3.  ท าประกันภัยให้กับนักเรียน 
4.  ติดต่อรถท่องเที่ยว 
5.  ขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 
6.  ด าเนินตามโครงการ 
7.  ประเมินผลโครงการ 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่ดี  มีหูตากว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดความคิด ความ
สร้างสรรค ์ กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ  แก้ไข
ปัญหา  ได้ถูกต้องเหมาะสม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดการเปลี่ยน
บรรยากาศ  ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ได้รับประสบการณ์ความสุข 
 

6 
 
 
 

โครงการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด ค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ในปีที่ผ่านมา 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
คิดเป็นร้อยละ 85  



๔๒ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  2 . เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิด ค านวณ สูงขึ้น 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงานและแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  
  -กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ม.3 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการก าหนด 
3.2 ติดตามเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา 3.3 
ติดตามเก็บข้อมูลหลังการพัฒนา(ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง) 
 

2. นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน 
การเขียน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ใน
ระดับสูงขึ้นกว่าเดิม 



๔๓ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้ น ส รุ ป ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( D) 
     4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
     4.2 จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย 
เสนอฝ่ายบริหาร 

 

7 โครงการ  ส่ ง เสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิ ล ป ะ  ด น ต รี -
นาฏศิลป์  และกีฬา
นักเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
จิกตีนเนิน 

1.เ พ่ือช่วยพัฒนาให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้าน ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ และ
กีฬา ตามความถนัดและความสนใจของ
แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล 
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  
ซาบซึ้ งถึงคุณค่าความงามทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรี -นาฏศิลป์  และกีฬา 
4.เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 

1.ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผนการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์
และกีฬาให้กับผู้เรียน 
2.สรุปแนวทางการด า เนินงานเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
3.ก าหนด  วางแผน กิจกรรมปฏิทินปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของ
ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 

 

1.ช่วยพัฒนาให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้
อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
2.ให้ นั ก เ รี ยน ได้ แสดงความสามารถ
ทางด้าน ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา 
ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละ
บุ ค ค ล  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  100 
3.ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  ซาบซึ้งถึง
คุณค่าความงามทางด้านศิลปะ  ดนตรี -
นาฏศิลป์ และกีฬา คิดเป็นร้อยละ 100 
4.ปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 



๔๔ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 
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9 

โครงการ เดินทางไกล 
อ ยู่ ค่ า ย พั ก แ ร ม 
ลูกเสือ - เนตรนารี  
แ ล ะ ยุ ว ก า ช า ด 
นักเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
จิกตีนเนิน 
 
 
 
 
 
 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และยุว-
กาชาด ได้ฝึกความอดทน ความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่
และท างานร่ วมกับผู้ อ่ืน  บนความ
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และยุว
กาชาด มีคุณลักษณะ ค่านิยม เป็น
พลเมืองดี และรู้จักช่วยเหลือสังคมที่ดี  
3. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และยุว
กาชาด ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
จากประสบการณ์ตรงและสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๑ . เ พ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจใน  

1.  คณะกรรมการ ประชุมตกลงจัดกิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ ค่ ายพักแรม มีการประชุม
วางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
2.  คณะกรรมการด าเนินงานประชุมหารือและ
วางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     2.1 สรรหางบประมาณ จากิจกรมพัฒนาผู้เรียน 
     2.2 ก าหนดวัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม 
     2.3 จั ด เ ต รี ย ม ส ถ า น ที่  กิ จ ก ร ร ม  สื่ อ 
นวัตกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ฐานการเรียนเรียนรู้ 
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ลงทะเบียนเข้าค่าย
พักแรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม 
ก าหนดเวลารวม  2  วัน พักแรม 1 คืน     
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๓.๑  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๓.๒  กิจกรรมต้นไม้คุณธรรม 
๓.๓ กิจกรรมบันทึกความด ี
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ฝึก
ความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน บน
ความแตกต่างและความหลากหลาย คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  100 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด มี
คุณลักษณะ ค่านิยม เป็นพลเมืองดี และ
รู้จักช่วยเหลือสังคมที่ดี  คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ได้
พั ฒ น า ต น เ อ ง เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ จ า ก
ประสบการณ์ตรงและสามารถไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้คิดเป็นร้อยละ 100 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษาก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 



๔๕ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔. เ พ่ือให้นัก เรียนยอมรับที่ จ ะอยู่
ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 
 

๓.๔   กิจกรรมบันทึกการออม 
๓.๕   กิจกรรมเข้าพรรษาพาใจไปวัด 
๓.๖   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
๔.  ก ากับ ติดตาม  นิเทศ  
๕.สรุปรายงานผลตามโครงการ 

๓.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ยอมรับที่จะ
อ ยู่ ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลายร้อยละ ๑๐๐ 
 

10 โครงการ ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
นักเรียน 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคมที่ดี 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยด้วย
ความพึงพอใจ 
 

๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ชี้แจงการจัดท าโครงการ 
๓. ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล 

1.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  เมื่อยามเจ็บป่วยได้รับการดูแล
รักษาตามกรณี 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๙๐มีการพัฒนาร่างกาย 
แข็ งแรง มีสุขนิสั ยที่ ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 
ได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัย ช่วยให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสั งคมอย่ า งมี
ความสุข  มีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 



๔๖ 
 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน)   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 
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โครงการส่งเสริม
โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
โครงการนิเทศภายใน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยตมศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได้ 
 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน๓. 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
๔. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
๕. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจง 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
4. กิจกรรมการนิเทศ  
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
- นิเทศการสอน 
5. ประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยตมศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
๑. ครูร้อยละ 80 มีพัฒนาการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
๒. ครูร้อยละ 80 จัดการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน 
 



๔๗ 
 

ระดับ การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

1) ข้อมูล  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อมูล  หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

   
 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ พันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
2. แผนปฏิบัติติการ
ประจ าปี  
3. รูปภาพ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.บันทึกการประชุม 
2.ข้อมูลสารสนเทศ 
3.แฟ้มมาตรฐาน 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.หลักสูตรสถานศึกษา 
2.บันทึกนิเทศภายใน 
 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.ข้อมูลครูการเข้าอบรมฯ 
2.เกียรติบัตร 
3.รูปภาพ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี  1.สรุปโครงการ 
2.รูปภาพ 
 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  1.สรุปโครงการ
อินเทอร์เน็ต  
2.งานธุรการของโรงเรียน 
3.สารสนเทศของโรงเรียน 

สรุปมาตรฐาน ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

 
 

 



๔๘ 
 

๒) จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพทีสูงขึ้น 
 

2.1 จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา    
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน การก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียน รู้ตามห ลักสูตรโรงเรียนบ้าน
หนองจิกตีนเนินครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณ ภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. แสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ วิทยากรให้ความรู้ใหม่ 
สื่ อ เทคโน โลยีที่ ทั นสมั ย  งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
4. สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพ มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การนิเทศติดตามงานด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถท า 
ได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ทุก ๆ งาน ถึงแม้จะมีแผน
ติดตามก ากับที่ชัดเจน จึงต้องหาวิธีการนิเทศติดตาม
งานต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินไป
ได้ด้วยดี 



๔๖ 
 

 

 2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุรภาพสูงขึ้น  (ระดับขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(ระดับขั้นพื้นฐาน) ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
  2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี 
 3. เพื่อผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 
 
 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.การจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) มีความเข้าใจเชื่อมั่น
ในแนวทางการปฏิบัติ กิจกรรมได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดี ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
2.โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สมศ./สพฐ. ระดับดี ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 
 
 



๔๗ 
 

 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุรภาพสูงขึ้น  (ระดับขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ )  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

1. เพื่อส่งส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู
และบุคลากร  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.การจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 
8.การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติ  
หน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน 
ในระดับดีเด่น  
3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและ  
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
 

 



๔๘ 
 

 

  2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ )  (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 
 
โครงการส่งเสริมการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดและ
การจัดการเรียนรู้ 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

 ๑. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๒. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการและ
จัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการบริหาร
จัดการ 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 
 

1. ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการกิจกรรม  
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4.  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศ 
5.  สรุปรายงานผลตามโครงการ 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 
 
๑) ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
๒) ด าเนินงานตามโครงการ 
๓) สรุปรายงานผลการปฏิบัติติงาน 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 
 
 

1. ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนา อมรม 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่าง
น้อยจ านวน  20  ชั่วโมง ต่อปี  ร้อยละ  
80  ขึ้นไป  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 
 
 
 
4. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 % 
5. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ 
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียงร้อยละ 
80 %   
6. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ 
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 
80 %  
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 



๔๙ 
 

ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ผลการประเมินอยู่
ในระดับ  ดีเลิศ 

1) ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อมูล  หลักฐาน 
เอกสารเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ 
  

ดี ดี  

๑. โครงการเศรษฐกิจ     
    พอเพียง 
๒. ภาพถ่าย 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ในชั้นเรียน 
๒. แหล่งเรียนรู ้
๓. เกียรติบัตร 
๔. รูปถ่าย 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๑. สื่อการเรียนการสอน 
๒. รูปถ่าย 
๓. แบบสอบถาม 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ  

๑. วิจัยในชั้นเรียน 
๒. สื่อนวัตกรรม 
๓. รูปถ่าย 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้            ดีเลิศ ดีเลิศ  

๑. สื่อนวัตกรรม 
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
๓. แบบสอบถาม 
 

สรุปมาตรฐาน 
ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

2) จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
๒.๑ จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา    
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 
 ๑) สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการ
เรียนการสอน ที่เป็นระบบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความ
น่าเชื่อถือ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
๒) ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง 
๓) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ๑) การจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้นักเรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมให้ทั่วถึง 
๒) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้น ให้
สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 



๕๑ 
 

  ๒.๒ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น  (ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ๑ . เพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๒. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน 
๒. ขั้นด าเนินการ 
๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/เยี่ยมบ้าน 
๒) การคัดกรอง 
๒.๑ เก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓) การส่งเสริมนักเรียน 
    ๓.๑ กิจกรรมโฮมรูม 
    ๓.๒ ประชุมผู้ปกครอง 
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ๔.๑ ให้ค าปรึกษา     
    ๔.๒ กิจกรรมซ่อมเสริม 
๕)การส่งต่อ 
๓. ขั้นประเมินผล 
- ก ากับดูแลและติดตาม 
- ประเมินผลและสรุปผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/พัฒนางานต่อไป 
๕.สรุปและรายงานผลโครงการ 

๑.  คณะครูต้องเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น 
ป.๑ – ม .๓ ทุกคนตามสภาพจริง ร้อย
ละ ๑๐๐ และได้รับการส่งเสริม      
พัฒนา ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพที่เป็นจริง 
   ๒.   นักเรียนต้องได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 
๘๐ 
 
 
 
 



๕๒ 
 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒ โครงการกิจกรรมวัน

ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ๑.เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ      
๒.เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน และชุมชน 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๓.เพ่ือเชิญชวนเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน ตระหนักถึงคุณค่าวันส าคัญ 
๔.เพ่ือส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน มีความชื่นชมยินดี
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
๕.เพ่ือส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียนมีมารยาท ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผน 
๒.สรุปแนวทางการด าเนินงาน 
๓.ก าหนด  วางแผน กิจกรรมปฏิทินปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
๔.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๕.สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน  
 
 

๑.จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐   
 ๒.ให้บุคลากร นักเรียน และ
ชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.เชิญชวนเยาวชนทั้งในและ
นอกโรงเรียน ตระหนักถึงคุณค่าวันส าคัญ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      ๔.ส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียน มีความชื่นชมยินดี
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๕.ส่งเสริมเยาวชนทั้งในและนอก
โรงเรียนมีมารยาท ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๕๓ 
 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๓ โครงการกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ รัก
การอ่าน 
๔. เพ่ีอให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุก
การเรียนรู้ 
๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรม
ตามข้ันตอน และท ากิจกรรมร่วมกับผู้ 
อ่ืนชื่นชมในผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชุมประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔ .ด าเนินกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - แบบสอบถาม 
    - แบบสังเกต 
    - แบบทดสอบ 
๕. ประเมินผล 
 

๑. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนทั้งหมด  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๕๔ 
 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพสูงขึ้น (ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๖. เพ่ือให้นักเรียนรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
 ๗. เพ่ือให้ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
๘. เพ่ือให้ครูมีความสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ๙. เพ่ือให้ครูสามารถประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่าง
เหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับ
สภาพจริงของการเรียน 
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ภาคผนวก ก 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 
 ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน            
มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

 ประกาศ ณ วันที่   ๑6  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

  
                                                                                  (นายนิกร จันทร์อนิทร์) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
                    ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเยียม 

                    ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอ
ออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 

                    ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ 

                    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

                    ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทของ 
                           ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

                    ๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 

                    ๒.๓  ส่งเสรมิให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

                    ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ดี 

                    ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการ 
                           จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

                    ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

                    ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

                    ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

                    ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ดี 

                    ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ดีเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
                   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
                           ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

ดี 

                           ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

                           ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
                           ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 

                           ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
                           ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

                   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
                           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ 

                           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
                           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 

                           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
                    ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธะกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

                    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

                    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

                    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

                    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดี 

                    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

                    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

                    ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

                    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

                    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

                    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดบั  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูล  หลักฐาน 

เอกสารเชิงประจักษ์ 
(อยู่ในเล่มที่โรงเรียน) 
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ภาคผนวก ข 
บันทึกข้อความสรุปโครงการพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

(สรุปโครงการบางส่วน) 
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