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           โรงเรียน บ้านหนองบัว 
           อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย 

 

 

       ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ  

   



บทสรุปของผู้บริหาร 

           โรงเรียนบ้านหนองบัว  ที่ตั้ง  หมู่ ๔ ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โทร 0864481592  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
๖ เนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๓.๖ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน หมู่ ๓, ๔ และ ๑๕ ต าบลไกรใน 
           ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายสุระพล  เจ๊กอยู่  โทรศัพท ์วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  5  ปี  ๓ เดือน มีบุคลากร  9  คน  มี
นักเรียน  96  คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1. ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 94.73  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       2. ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 89.47  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       3. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 84.21 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       4. ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร 
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 84.21 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและได้น าแนวคิด จากนวัตกรรมต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
       2. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 
       3. มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
โดยการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีต่อคน  
       4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนผลิตสื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อห้องเรียน 
       6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นความส าคัญของการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้แบบโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การสอนแบบพหุปัญญา   
       2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
       3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่าง
น้อย 5 มุมและวิทยากรท้องถิ่นที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็ก 

ก 



       4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผล
การประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน อยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ : ดีเลิศ        

คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียน ร้อยละ 77.92 มีความสามารถในด้าน การอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร ผู้เรียน ร้อยละ 88.31 มีความสามารถในด้าน การคิดค านวณ การคิดในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียน ร้อย
ละ 93.51  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น มีการสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรม ผู้เรียน ร้อยละ 96.10 มีความสามารถใน
ด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียน ร้อยละ 93.51  มีความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ผู้เรียน ร้อยละ 88.31 มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ี
ดีต่อ งานอาชีพพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง   

คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนร้อยละ 98.70  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนร้อยละ 98.70 มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ผู้เรียนร้อย
ละ 98.70  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ผู้เรียนร้อยละ 98.70  มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมินอยู่ใน : ดีเลิศ  

การจัดระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ไดก้ าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สามารถบริหารงานทั้ง 4 งานของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเอง : ดีเลิศ 
                  ผลของการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ครูมีข้อมูลพืน้ฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านครอบครัว สุขภาพ 
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมาย และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนได้ตรงตามลักษณะของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่
ก าหนด มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 
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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและข้ัน
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านหนองบัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เล่มนี้ เป็น
การรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน  ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

                           
                                                                              
 
  
 
 
                                                                         (นายสุระพล   เจ็กอยู่) 

                                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
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ส่วนท่ี ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป   
         โรงเรียนบ้านหนองบัว  ที่ตั้ง  หมู่ ๔ ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โทร ๐๘๖-๔๔๘-๑๕๙๒ เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ เนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๓.๖ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียน หมู่ ๓, ๔ และ ๑๕ ต าบลไกรใน 
         ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายสุระพล  เจ็กอยู่ โทรศัพท์  ๐๘๖-๔๔๘-๑๕๙๒ วุฒกิารศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขาการ
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  5  ปี  ๓ เดือน 
      ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านหนองบัวตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปิดท าการสอนครั้งแรก
เมื่อ วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๒  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองบัว เป็นสถานที่เรียนมีนายแหวน  เกื้อหนุน  
เป็นครูใหญ่คนแรก และสอนคนเดียว โดยมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านมาเรียน คือ บ้านหนองบัว  บ้านหนองตะแบก  บ้าน
วังขวัญ  บ้านหนองเสาเถียร  บ้านหนองมะเกลือ  ซ่ึงปัจจุบัน หมู่บ้านวังขวัญ  หมู่บ้านหนองเสาเถียร และบ้านหนอง
มะเกลือ ได้แยกออกไปโดยมีโรงเรียนประจ าหมู่บ้านเป็นของตนเอง 
 เขตบริการของโรงเรียน  รวม  ๓  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๓  บ้านหนอง
ตะแบกเหนือ  และหมู่ที่  ๑๕  บ้านหนองตะแบกใต้   ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   
 
      ที่ตั้งและเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองบัว   
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ถนนลาดยางสายหนองบัว – หนองตะแบก  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ที่ดินของนางจันทนา   อยู่ป้อมและนายประชา   นิ่มหนู   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ที่ดินของ  นายจรัญ    พุดซ้อน   
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ถนนลาดยางสายหนองบัว -  หนองกระทุ่ม    
 
      สภาพทางภูมิศาสตร์   
              ชุมชนในหมู่บ้านหนองบัว  เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการท านา รายได้
ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง   คือ รายได้เฉลี่ยของประชากรตามรายงานการส ารวจส ามโน
ประชากร  ของ หมู่ที่ ๓  หมู่ที่ ๔ และหมู่ท่ี ๑๕  อยู่ที ่ ๓๐,๐๐๐  บาท  ต่อปีต่อครอบครัว  
      การคมนาคม  
              มีทางหลวงท้องถิ่น คือ   สายสิงหวัฒน์  -  หนองกระทุ่ม  ตัดผ่านหน้าโรงเรียน 
     ด้านเศรษฐกิจ   
               ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ส่วนมากรายได้ต่ า  ค่อนข้างยากจน  มีอาชีพทางการเกษตร ที่สืบ
ทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ (ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์)    การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพ ดินฟ้า อากาศ   ซึ่ง
บางปีประสบภัยแล้ง บางปีก็น้ าท่วม   เป็นสาเหตุท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน   ต้องออกไปหา
รายได้รับจ้าง ฯ ให้กับครอบครัว ที่ต่างถิ่น  เป็นเหตุให้นักเรียนส่วนมากต้องอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุ  เลี้ยงดู  อบรม   ดูแล
ได้ไม่เต็มที่  และไม่ทั่วถึงในบางส่วนท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่บ้าน 
      ด้านสังคม   
               ความเป็นอยู่ ของสถาบันครอบครัว   ชุมชน อยู่แบบระบบเครือญาติ ปัจจุบันความเจริญด้านวัตถุ เทคโนโลยี  
หลั่งไหลเข้ามา ท าให้ค่านิยม วิถีชีวิต   พฤติกรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนไป  ความเก้ือกูล ความยึดมั่นในศีลธรรม  การ
แต่งกาย ค่อยๆจางหาย เกิดการล่มสลายของสถาบันครอบครัว รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน  และปัญหา
ทางสังคมต่าง ๆตามมา เช่น การพนัน ยาเสพติด การลักขโมย  การว่างงาน  การย้ายถิ่น  การแตกแยกของครอบครัว 
  

๒ 



ค่านิยมดั้งเดิมที่ยัง สืบทอดให้เห็น  และปฏิบัติกันอยู่   ได้แก่ 
    -  การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญอ่ืน ๆ    
 -  การท าขวัญข้าว    
 -  การลอยกระทง   
  -  การบวชนาคสามัคคี    
 -  การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์          
 -  ความเชื่อในเรื่องโชคลาง  การท านายทายทัก  อาบน้ ามนต์ ผีสาง นางไม้ยังมีอยู่บ้าง 
 
 

 
แผนที่โรงเรียน 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ถนนคอนกรีต    

โรงรถ อาคารเรยีนหลังที่  ๑ อาคารเรยีนหลังที่ ๒ ห้องประชุม 

ส้วม ส้วม 

เสาธง 

อาคารพัสด ุ
อาคารอเนกประสงค์ 

 

 

สนามฟุตบอล 

 

สนามวอลเลย์บอล ถนนคอนกรีต 

ถน
นส

ิงห
วัฒ

น์ 
-  

หน
อง

บัว
 

อาคารโรงอาหาร อาคารเรยีนหลงัที่ ๓  

อาคารบวรปัญญา 

 

 

สนามฟุตบอล 

ประปาโรงเรียน 

 

สนามฟุตบอล 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.

ไกรใน 
(บ้าน

หนองบัว) 

ห้องสมุดชุมชน 
อบต.ไกรใน 
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๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
๒๕๖2 

๑ - 6 ๐ ๒ 1 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
๒๕๖2 

- - - 7 ๓ - 

 
๓) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ ๑ ครู  คศ. ๒  ครูคศ. ๓  ครู  คศ. ๔  ครู  คศ.๕ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖2 

- -  ๗ - - 

  
๔) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน (ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา(ผู้บริหาร) ๑ ๖ 
๒. บริหารการศึกษา(ผู้สอน) ๒ 30 
๓. หลักสูตรและการสอน ๑ 30 
๔. ประถมศึกษา - - 
๕. ภาษาไทย ๑ 30 
๖. วิทยาการจัดการ 1 6 
๗. คหกรรมศาสตร ์ ๑ 30 
๘. เทคโนโลยีทางการศึกษา ๑ 30 
๙. นันทนาการฯ/พละศึกษา ๒ 30 

รวม ๑0  
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๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม.......96.............คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 ๑ 3 4 7 - 
อ.3 ๑ 8 4 12 - 
รวม ๒ 11 8 19 9.5 
ป.๑ ๑ 6 7 13 - 
ป.๒ ๑ 4 4 8 - 
ป.๓ ๑ 8 7 15 - 
ป.๔ ๑ 4 7 ๑1 - 
ป.๕ ๑ 11 7 ๑8 - 
ป.๖ ๑ 6 6 ๑2 - 
รวม ๖ 39 38 77 ๑2.83 

รวมทั้งหมด ๘ 50 46 96 ๑2 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านร่ากาย 7 7 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 7 7 - - 
ด้านสังคม 7 - 7 - 
ด้านสติปัญญา 7 - 7 - 
     
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 12 12 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 12 12 - - 
ด้านสังคม 12 - 12 - 
ด้านสติปัญญา 12 - 12 - 
 

 

5 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.
๑ 

ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.
๖ 

   

ภาษาไทย 13  8 ๑3 8 12 6 - - - 77.92 
คณิตศาสตร์ 13 8 ๑3 9 16 9 - - - 88.31 

วิทยาศาสตร์ 13 8 13 ๑1 16 12 - - - 94.81 

สังคมศึกษา 13 8 9 ๑0 16 12 - - - 88.31 

ประวัติศาสตร์ 13 8 8 9 ๑7 12 - - - 87.01 

สุขศึกษาพลศึกษา 13 8 14 ๑1 ๑7 12 - - - 97.40 

ศิลปะ ดนตรี 13 8 11 11 ๑7 12 - - - 93.51 

การงานฯ 13 8 13 11 ๑4 9 - - - 88.31 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

13 8 7 ๑1 ๑6 11 - - - 85.71 

รวมจ านวน           
 

๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑     ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 72.96 83.07 78.01 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

13 72.96 13 83.07 13 78.01 
     

6 



  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        ๑.  การอ่านออกเสียง ............13..............คน 
        ๒.  การอ่านรู้เรื่อง  .................13.............คน 
        ๓.  รวม ๒ สมรรถนะ ..............13............คน  
ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถของ
ผู้เรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านภาษาไทย 8 50 35.13 70.25 0.00 0.00 50.00 50.00 
ด้านคณิตศาสตร์ 8 50 33.75 67.50 0.00 25.00 25.00 50.00 
ด้านวิทยาศาสตร์ 8 50 36.88 73.75 0.00 12.50 25.00 62.50 
ด้านภาษาอังกฤษ 8 50 39.50 79.00 0.00 0.00 25.00 75.00 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

       
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  ๒๕61 – ๒๕๖2 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

๒๕61 
ปีการศึกษา 

 ๒๕๖2 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 58.57   
ด้านค านวณ 60.57   
ด้านเหตุผล 57.71   
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 58.95   

 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา  ๒๕60 – ๒๕๖2 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

๒๕60 
ปีการศึกษา 

 ๒๕๖1 
การศึกษา 
 ๒๕๖2 

ด้านภาษา ๕๖.๗๑ 58.57  
ด้านค านวณ ๔๑.๕๗ 60.57  
ด้านเหตุผล ๔๖.๔๒ 57.71  
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๘.๒๓ 58.95  

 

๗ 



ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
ความสามารถของ

ผู้เรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านภาษาไทย 11 100 61.68 61.68 9.09 0.00 63.64 27.27 
ด้านคณิตศาสตร์ 11 100 31.82 31.82 27.27 63.64 9.09 0.00 
ด้านวิทยาศาสตร์ 11 100 42.05 42.05 0.00 72.73 27.27 0.00 
ด้านภาษาอังกฤษ 11 100 50.45 50.45 0.00 36.36 63.64 0.00 

 
ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถของ
ผู้เรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านภาษาไทย 18 100 52.75 52.75 5.56 33.33 61.11 0.00 
ด้านคณิตศาสตร์ 18 100 41.28 41.28 11.11 55.56 33.33 0.00 
ด้านวิทยาศาสตร์ 18 100 57.06 57.06 0.00 27.78 66.67 5.56 
ด้านภาษาอังกฤษ 18 100 44.56 44.56 11.11 44.44 44.44 0.00 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.14 34.29 40.54 35.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕61- ๒๕๖2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ผลต่าง 
ภาษาไทย 59.72 53.14 - 6.61 
คณิตศาสตร์ 56.67 34.29 - 22.38 
วิทยาศาสตร์ 43.11 40.54 - 2.57 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓8.61 35.00 - 3.61 

 
 
 
 

๘ 



 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

7 คน 
ภาษาไทย 7 5 71.43 
คณิตศาสตร์ 7 2 28.57 
วิทยาศาสตร์ 7 1 14.29 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

7 2 28.57 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕60- ๒๕๖2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 

ภาษาไทย ๔๕.๖๘ 59.72 53.14 
คณิตศาสตร์ ๔๔.๕๐ 56.67 34.29 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๗๕ 43.11 40.54 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๖.๗๕ ๓8.61 35.00 

 

๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
       จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖     

๑. ห้องสมุด ๑๖ ๑8 ๕๓ ๕7 62 6๕ ๕๕ 7๕     

๒. แปลงผัก ๓ ๓ ๔๐ ๔๐ 7๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐     

๓.ห้องคอมพิวเตอร์ ๘ ๘ ๓๕ ๓๕ 42 ๓๕ ๓๕ ๓๕     

             

             

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

แหล่งเรียนรู้ อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖  
๑. ค่ายลูกเสือ อบต.ไกรใน - - - - - - ๑ ๑  
๒.วัดหนองบัว ๘ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙ ๙ ๙  
๓.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จ่าก้อง 

- - - - - 1 1 1  

๔.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๕.รพสต.ไกรใน ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๙ 



๑.๗. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 487,701 
- เงินนอกงบประมาณ ๔09,000 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน         896,701 

๑.๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √  

มาตรฐานที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    √ 

มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด     √ 

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา     √ 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                            √ 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา     √ 

๑๐ 



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

    
√ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    .......๙๑.๓๕................ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ             รับรอง               ไม่รับรอง 
**กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ ๕  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ๑) ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้มีความสนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัว และกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได้เล่น
และลงมือกระท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถจ าสิ่งต่าง ๆ ได้จากการ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ระยะเวลา  ๑  ป ี
  ๒) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ฝึกให้มีความรับผิดชอบในการท าสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถานศึกษา  ระยะเวลา  ๑  ปี 
      ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
               สถานศึกษาควรติดตั้งเครื่องตัดไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน และจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและ
ป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้ ของ
เล่น อุปกรณ์การเรียนรู้) การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน(แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง)และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลา  ๑  ปี 
       ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              ครูควรจัดกิจกรรมและโอกาสให้เด็กออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา  ๑  ป ี
       ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
               - ไม่มี 
       ๕.  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
               -ไม่มี 

 

 

 

๑๐ 

๑๑ 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √  

มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    √ 

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบ้รรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

    √ 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ..........๙๑.๒๗............. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ ๕  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
 
 
 
 
 
 

 

1๒ 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
           ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ครูควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนางาน ตรวจ
ผลงาน ชิ้นงาน การบ้าน แบบฝึกหัด บันทึกการอ่าน บันทึกการค้นคว้าของผู้เรียนอย่างละเอียด มีการให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
                ๒ ) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิด
สร้างสรรค์ให้มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยครูทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจน  ร่วมกันวางแผนด าเนินการพัฒนาทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  นอกห้องเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ทุกกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกัน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้มากท่ีสุด  และเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  ระยะ  ๒  ปี 
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                      -ไม่มี 
          ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              ครูควรจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อการสอน  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
ในการจัดการเรียนการสอน  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายและบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง 
ระยะ ๒ ปี 
          ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                      - ไม่มี 
            ๕.  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
                       -ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2.1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  3 มาตรฐาน 
      ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1.1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

                    เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 94.73 ตามแบบบันทึก
พัฒนาการเด็กนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2562 โดยแยกเป็น ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.66  มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยส่งเสริม  ให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย เน้นอาหาร ที่มี
ส่วนประกอบของผัก มีผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ขนมไทยที่ไม่เน้นรสหวานจนเกินไป ทุกสัปดาห์  ผ่านกิจกรรมตาม
โครงการอาหารกลางวัน ดื่มนม วันละ 1 ถุง ในช่วงสายของทุกวัน และมีนมกล่องให้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน อีกท้ังเน้นให้
เด็กได้เล่นและออกก าลังกาย โดยไม่เหนื่อยง่าย จากการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง เช่น วิ่งอุ้มบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัด
อุ้มบอล กระโดดสองขาตามรอยเท้า กระโดดสองขาล าเลียงบอล กระโดดสองขา โยนบอลเข้าตะกร้า  วิ่งซิกแซก วิ่งผลัด
แยกสีบอล กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ  100  มีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเด็กปฐมวัยร้อยละ 94.73  มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
                  การเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี มีกระบวนการ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้
ตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กได้ปีนป่าย  จากตาข่ายส าหรับปีนเล่น เด็กได้โยกและไกว 
จากการเล่นม้าไม้ ชิงช้า ไม้กระดก เด็กได้ใช้มือหมุน จากการเล่นเครื่องบินหมุนพวงมาลัยเครื่องบินส าหรับหมุนเล่น เด็กได้
ใช้มือห้อยโหน จากราวโหนขนาดเล็ก เด็กได้เดินทรงตัว  จากการเล่นบันไดเชือก การลื่นสไลด์ เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้งต่อห้องเรียน การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อห้องเรียน การ
จัดมุมประสบการณ์ มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมบ้าน มุมดนตรี มุมศิลปะ ให้เด็กได้เข้าเล่นตามมุมอย่างหลากหลาย
ตามความต้องการ และมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง เช่น วิ่งอุ้มบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัดอุ้มบอล กระโดดสองขาตาม
รอยเท้า กระโดดสองขาล าเลียงบอล กระโดดสองขาโยนบอลเข้าตะกร้า วิ่งซิกแซก วิ่งผลัดแยกสีบอล กระโดดข้ามสิ่งกีด
ขวาง เป็นต้น   การร่วมกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง ทุกวันพฤหัสบดี  การแข่งขันกีฬาสี-กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
อรุโณทัย  เด็กได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง โยนบอลหญิงเข้าตะกร้าบอลไกล ชักเย่อหญิงได้รางวัลเหรียญทอง  เตะบอล
ชายรางวัลเหรียญทองแดง  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี   

๑๕ 



                    ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยส่งเสริมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้า
ห้องน้ า-ห้องส้วม แปรงฟันหลังรับประทานอาหารในเวลาก่อนนอนกลางวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานอาหาร
ที่มีสารปรุงรส สารปรุงแต่ง สารกรุบกรอบ มีการเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าสาธารณสุขต าบลไกรในมาให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ 7 ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อนกลาง-ล้างมือก่อนทานอาหาร ปลอดโรคร้าย 
การยับยั้งการแพร่ขยายของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการอาหารกลางวัน มีการตรวจสุขภาพเด็ก 8 รายการ เป็นราย
สัปดาห์ เพ่ือดูความสะอาดของผมและศีรษะ/ หูและใบหู/ มือและเล็บมือ ปาก ลิ้น และฟัน/ จมูก/ ตา/ ผิวหนังและ
ใบหน้า/ เสื้อผ้า ว่าสะอาด พอใช้ หรือต้องปรับปรุง โดยบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสุขภาพของเด็กประจ าห้องเรียน ทั้งนี้
โรงเรียนยังได้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า, แปรงสีฟัน, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าเช็ดหน้า, ที่นอนเป็นรายบุคคล และอ่าง
ล้างมือพร้อมสบู่ เพ่ือให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนอีกด้วย 
                 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด โดยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่าง ๆ ก่อนเริ่มกิจกรรมในภาคเช้า การ
รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าสาธารณสุขต าบลไกรใน มา
ให้ความรู้ สอนเกี่ยวกับการข้ามถนนบนทางม้าลาย การเดินข้ามสะพานลอย การดูสัญญาณไฟจราจร เพ่ือหลีกเลี่ยง ต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยคมนาคม  การระมัดระวังตนจากภัยของขบวนการลักเด็ก และรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพ
ติดให้โทษ หรืออาหารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย เช่น ชา กาแฟ บุหรี่ เหล้า เบียร์ เป็นต้น โรงเรียนได้จัดห้องปฐมพยาบาล
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กที่เกิดอุบัติเหตุภายในบริเวณโรงเรียน  และครูประจ าชั้นได้จัดตู้
ปฐมพยาบาลประจ าห้องเรียนเพ่ือยามฉุกเฉิน 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อและ
บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ระเบียนสะสม บันทึกน้ าหนัก บันทึกส่วนสูง บันทึกการตรวจสุขภาพ
เด็ก บันทึกการดื่มนม รายงานผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนและ
กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 4  ด้านปฐมวัย   การเล่นเกมกลางแจ้ง กิจกรรมการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินระดับเขตพ้ืนที่ กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับ
ปฐมวัยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินระกลุ่ม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  

 

 

 

 

 

 

๑๖ 



โครงการที่ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านร่างกาย 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการอาหารกลางวัน 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 7 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน 19 คน 

1. เด็กปฐมวัย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 มีพฤติกรรม
แสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพและรักการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
2. เด็กปฐมวัย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 รู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
3. เด็กปฐมวัย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73   มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

 

1.2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
           ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับดีเลิศ เฉลี่ยร้อยละ 89.47  ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ โดยแยกเป็นระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาล  ปีที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 85.71  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยครูด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 36  หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่น
ตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือ
กระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยการนั่งสมาธิในช่วงก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมร่าเริง สดชื่น แจ่มใส สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีกระบวนการพัฒนา
ให้เด็กปฐมวัย มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  จิตใจนักเรียนทุกระดับชั้น)  อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือแสดง
ท่าทางการตีกลองยาวและการร ากลองยาวตามพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย เด็กได้เรียนรู้ประวัติกลองยาว รู้จักท่าร าเบื้องต้น 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และท าการแสดงโชว์ผลงานในช่วงเทศกาลประเพณีไทยในชุมชน เช่นแห่เทียนเข้าพรรษา  เทศกาลกิน
ปลางานประจ าปีระดับอ าเภอ โดยมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วย    การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็ก
ได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเด็กได้ลงมือทดสอบและปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด ทอด เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การรับรู้
รสชาติและกลิ่นของอาหารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและการท างานร่วมกันของเด็ก   เล่านิทานให้เพ่ือนฟัง โดยมี
อาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องในทุกวัน ก่อนจัดกิจกรรมประจ าวัน การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทานประจ า
หน่วยการเรียนรู้   การแสดงบนเวทีงานในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันภาษาไทย วันอาเซียน วันคริสต์มาส วันปีใหม่ 
วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น  
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้จักการรอคอย
ตามล าดับ โดยจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้า

๑๗ 



อาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนห้อง และกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนของระดับช่วงชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
หนองบัว 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และนาฏศิลป์เบื้องต้น ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน ตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ 36 หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เด็กได้เรียนรู้ประวัติกลองยาว รู้จักท่าร าเบื้องต้น
ของกลองยาว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และท าการแสดงโชว์ผลงานในเทศกาลของชุมชนโดยมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม
ของบุตรหลาน 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อ
และบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์      และแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 36  หน่วยการเรียนรู้ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงานผลการด าเนินจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการบ้านวิทย์น้อยท่องโลกกว้าง  

โครงการที่ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการหนูรักนาฏศิลป์ไทย 

 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 7 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน 19 คน 

1. เด็กปฐมวัย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 96.14 แสดงความสนใจ
และมีความสุขขณะร่วมกิจกรรมกลองยาว 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 แสดงท่าทางฟ้อนร าตามพ้ืนฐานนาฏศิลป์
ไทย 
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 สามารถท าการแสดงผลงานบนเวทีได้ด้วย
ความพึงพอใจในผลงานของตนเอง 

 

1.3   ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม 
           เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในระดับ
ดีเลิศ เฉลี่ยร้อยละ 84.21 ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 71.42 และ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
             มีกระบวนการพัฒนาใหเ้ด็กปฐมวัย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง โดยครูด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 36 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการ
จัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล   เน้นการเข้าแถวตามล าดับก่อน-หลัง ระเบียบวินัยในการท างานเป็น
กลุ่ม มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น  

๑๘ 



             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน โดยมีการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนห้อง และ
กิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
โดยครูประจ าชั้นจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรม “เด็ก
ดีมีวินัย” โดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 4 รายการ ทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์ เกี่ยวกับการเข้าแถว/เดินแถวตามล าดับก่อน-หลัง,         
การแต่งกาย สะอาด ถูกระเบียบ, การพูด พูดไพเราะ มีหางเสียง ครับ/ค่ะ และการท าความเคารพ ไหว้ครู และผู้อ่ืน โดยไม่
ต้องชี้น า และส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยน าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนและหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  การตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง การรณรงค์ใส่บาตรวันเข้าพรรษา กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู   
จัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง เด็กได้เล่นโดยเรียนรู้ กฎกติกาการท างานเป็นทีมและร่วมกันคิดแก้ปัญหากับผู้อ่ืนเป็น
กลุ่มได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อและ
บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ และแผนการจัดประสบการณ์
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 36  หน่วยการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  จิตใจนักเรียนทุกระดับชั้น)  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการบ้านวิทย์น้อยท่องโลกกว้าง  
 

โครงการที่ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสังคม 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 7 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน 
  รวมทั้งหมด จ านวน 19 คน 

 

1. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.18 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.04 มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 
3. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.64  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

โครงการค่ายกิจกรรม บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จ านวน 12 คน 

1. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมค่าย
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  

 
 

 

๑๙ 



1.4 ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา 
          ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 84.21 ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85.71 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.33 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย สามารถสนทนาโต้ตอบ  เล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้ โดยบูรณาการ โดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 4 รายการ ทุกวัน ตลอดทั้ง
สัปดาห์ ฟังนิทาน, เรื่องราว/ฟังค าสั่งและสามารถปฏิบัติได้ ทักษะการพูด สนทนาโต้ตอบ ร้องเพลง  และท าท่าทาง
ประกอบเพลงได้ แสดงความสนใจที่จะฟัง มองภาพ, ตัวหนังสือ ในบัตรค าได้ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ขีดเขียนเป็น
เส้นคล้ายตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้ การแสดงละครและแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องนิทาน ท าให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การล าดับเรื่องราว การเรียงล าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาสื่อสารของตัวละคร ได้แก่ นิทานเรื่อง เต่า
กับกระต่าย ลูกหมูสามตัว ราชสีห์กับหนู เป็นต้น กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกเช้า 
หลังจากการเคารพธงชาติเสร็จ โดยในแต่ละวันจะมีตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าข่าวและเหตุการณ์ที่ตนเองสนใจคนละหนึ่ง
เรื่อง ท าให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการพูด การกล้าแสดง และรู้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบโลกอีกด้วย 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล  ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ และจัดประสบการณ์
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามโครงการบ้านวิทย์น้อยท่องโลกกว้าง  
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ และใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเด็ก
ได้ลงมือทดสอบและปฏิบัติการด้วยตนเองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ต้ม นึ่ง 
ผัด ทอด เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติและกลิ่นของอาหารด้วยการ
ใช้ประสาทสัมผัสและการท างานร่วมกันของเด็ก และจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ โดยจัดท า
ผลงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน้ากากสัตว์น่ารักจากจานกระดาษ หุ่นชักจากแก้ว
กระดาษ โมบายปลาหมึกจากกล่องนม ร่มแสนสวยจากไม้ไอศกรีม การ์ดปีใหม่จากกระดาษสี เมฆน้อยลอยฟ้าจากส าลี พัด
คลายร้อนจากกระดาษลัง เป็นต้น   เด็กได้พัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการในการตกแต่งผลงานตามจินตนาการ 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ได้แก่             
บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์และแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 36 หน่วยการเรียนรู ้รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านวิทย์น้อย ท่องโลก
กว้าง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะห้องเรียนแบบพหุปัญญา รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  จิตใจ
นักเรียนทุกระดับชั้น)   
 

๒๐ 



โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ผลการด าเนินงาน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ท่องโลกกว้าง 
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน 

1. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่องโลกกว้าง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเสาะแสวงหา
ความรู้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 7 คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 12 คน 
    รวมทั้งหมด จ านวน 19 คน 

 

 

 1. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 19 คน คิดเปน็
ร้อยละ 94.73 มีผลการพัฒนาการเพ่ิมข้ึนครบ 4 ด้าน 
2. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดี มีความสุข และมีความพึงพอใจ
ต่อการท างานศิลปะสร้างสรรค์ 
3. สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและระดับจังหวัดทั้งสองรายการ 
คิดเปน็ร้อยละ 50 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย           
และรู้ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อใน
ขั้นต่อไป มีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ให้เด็กมีโอกาสในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
2. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 



      แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

         โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT จัดท าแผนพัฒนาเด็กในการใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
                                    - เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
                                    - เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
                                    - เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 โครงงานตามความสนใจ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
    - ส ารวจความสนใจของเด็ก 
     - จัดท าโครงงานตามความสนใจ 3 ระยะ 
     - สรุปผลและจัดท ารายงานโครงงานตามความสนใจ 
     - เด็กน าเสนอผลงานโครงงานตามความสนใจ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     - จัดกิจกรรมตามตารางการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
     - จัดกิจกรรมตามตารางการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
     - สรุปและรายงานผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนเด็ก

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน

ระดับ 3 (ดี)ขึ้นไป 
ร้อยละ/

ระดับท่ีได้ 
ระดับคุณภาพ 

1.1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
เหมาะสมกับช่วงวัย 

19 18 94.73 

 

ยอดเยีย่ม 

1.2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

19 17 89.47 

 

ดีเลศิ 

1.3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้เหมาะสม
กับช่วงวัย 

19 16 84.21 ดีเลิศ 

1.4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับช่วงวัย 

19 16 84.21 ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
    1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องและน าหลักสูตรมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบการจัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีระบบ
และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
   โรงเรียนบ้านหนองบัว ระดับปฐมวัย ได้น าแนวคิดจากนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนมี
ความเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแต่ละนวัตกรรมจะมีจุดเด่นของตนเอง   แต่โดยภาพรวมแล้วนวัตกรรมส่วนใหญ่จะยึดเด็ก
เป็นส าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคัญในแต่ละนวัตกรรม ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองบัวจึงได้น า
นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

     (1)   กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้ง
ค าถาม และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ โดยด าเนินการตามแนวทาง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมัน” โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น 10 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) การสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอนและเด็กสนใจ โดยเด็กเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลเพ่ือหาค าตอบจากค าถามของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือ แนะน า โดยการอ านวยความสะดวก
และสนับสนุนจากผู้สอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซึ่งใน
แต่ละระยะ จะประกอบด้วย  การอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบค้น การน าเสนอ และการจัดแสดง 

      (2) การสอนแบบพหุปัญญา ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สอดรับกับวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสาขาวิชานี้จัดเป็นพ้ืนฐานของการศึกษา  ทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่
ห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบพหุปัญญา ใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3  (อายุ 4-6 ปี) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานง่ายๆ 
ในระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2557 รวมเวลาทั้งสิ้น 6 ป ี 
         2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ตรงตามความถนัด หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย
มากกว่า 5 ปี มีการประเมินตนเองและการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มี ครูผู้สอนที่ไม่จบ
เอกการศึกษาปฐมวัย แต่มีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน 2 คน               
         3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล ทั้งกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่ ที่ให้เด็กลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี มี

๒๓ 



วินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน กล้าแสดงออก เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา ครูและบุคลากรได้รับการอบรม 
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่จัดประสบการณ์ อย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีต่อคน ครูผู้สอน
ปฐมวัยทุกคน เป็นครูที่งดเหล้า เบียร์ ครบพรรษา 
         4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่ม
รื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงและง่ายต่อการใช้งาน และจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         - แหล่งเรียนรู้ภายในส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้แก่ ภายในห้องเรียน  จัดมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุม ดังนี้ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์ ภายนอกห้องเรียนจัดสนาม
เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม สวนหย่อม ที่นั่งเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบต่าง ๆ ได้จัดให้
มีพ้ืนที่ส าหรับให้เด็กท ากิจกรรมและเรียนรู้ ที่สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก- ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน     

- แหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรใน   
ไปรษณีย์ชุมชนไกรใน  วัดบ้านหนองบัว   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช วัดศรีชุม เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง สุโขทัย 
 สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดสุโขทัย  
         5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ สถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จน
สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้  ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูผู้สอนผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อห้องเรียน โดยมีบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน มีโทรทัศน์และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพ่ือใช้สื่อ จากช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนมีเครือข่ายจุด WIFI ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
         6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ สอด
รับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ    การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่  
             หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 และ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ 38 หน่วยการเรียนรู้และบันทึก
ผลหลังการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนางานของครู บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา, ศึกษาดูงาน ของครู สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ   ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน 

    2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนอง
บัว พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ครอบคลุมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
3. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 

1. การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามของเด็กให้สวยงาม 
ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษา     
ดูงาน เพื่อรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ และใช้สื่อเทคโนโลยี มีเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ 
ในระดับปฐมวัย    
3. ให้มีการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นการนิเทศ          
ที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง    
เป็นระบบ โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้
เกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิด
จากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

          

 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
      โครงการการพัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      กิจกรรมที่ 4.3  กิจกรรมครูมืออาชีพ(ผลิตสื่อ) 
  - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดท าสื่อ/นวัตกรรม 
  - ผลิตสื่อ และน าไปใช้ 
  - จัดแสดงและประกวดสื่อ/นวัตกรรม 
  - สรุปรายงานผลและปรับปรุงพัฒนา 
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  กิจกรรมที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูเรียนรู้เพ่ือนักเรียน(ครูเข้ารับการอบรม) 
             - ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
   - ส ารวจความต้องการของครู 
   - ด าเนินการจัดส่งครูเข้ารับการอบรม 
   - สรุปรายงานผล 
  กิจกรรมที่ 4.8  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
     - วางแผนการนิเทศโดยประชุมเพ่ือร่วมกันลงความเห็น 
   - นิเทศ ติดตาม ตามตารางการนิเทศที่ก าหนดร่วมกัน 
   - ผู้นิเทศชมเชยและให้ค าแนะน า 
   - สรุปรายงานผล 

          - จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  ทันต่อการใช้งาน 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา จ านวนผู้บริหาร ระดับคุณภาพ 

2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น 

1 ยอดเยี่ยม 

2.2 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภาระ
กิจการเรียนการสอน(ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย)เพียงพอกับชั้นเรียน 

1 ยอดเยี่ยม 

2.3 สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะใน
การจัดประสบการณ์ 

1 ดีเลิศ 

2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
มีความปลอดภัยและเพียงพอ 

1 
ดีเลิศ 

2.5 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

1 
ดีเลิศ 

2.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

1 
ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

3.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นความส าคัญของการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น ลงมือท า ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน อีกทั้งมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้านร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
เหมาะสมตามจินตนาการ ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย  กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ด้านสังคม เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   ด้าน
สติปัญญา เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการสื่อสาร และมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน สามารถแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่  

     - การเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ “กระทงลอยน้ า”  “เส้นทางของจดหมาย”  “บัวลอยหลากสี” เป็นต้น  
       - จัดกิจกรรมการใช้ไฮสโคปในทุกห้องเรียนในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ซึ่งเป็นรูปแบบ การจัดกิจกรรมที่เน้น
การเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการ
แก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น ได้แก่ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ  

- จดัการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งค าถาม 
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ 

- จัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานง่ายๆ 
ในระดับปฐมวัย 
         2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และ การเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อให้
เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและ
กัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่
เด็กอีกด้วย โดยจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ 
การท าความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า สุโขทัย, สวนสมุนไพร 

         3) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส 
กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่าง
น้อย 5 มุม ได้แก่ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์ มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันสดใส มี
บอร์ดประจ าหน่วยการเรียนรู้ ป้ายแสดงผลงานเด็ก มีสื่อการเรียนรู้ และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก  ครูใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่น
ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็ก มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีการ

๒๗ 



เชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบลไกรในมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ  
7 ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อนกลาง-ล้างมือก่อนทานอาหาร ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของ        โรคไข้หวัด
ใหญ่ ตามโครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ  มีการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนบนทางม้าลาย การเดินข้ามสะพานลอย 
การดูสัญญาณไฟจราจร เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การระมัดระวังตนจากภัยของขบวนการลักเด็ก 
และรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดให้โทษ 
         4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ครูผู้สอนมี
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการ ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์    การเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ครูทุกคน    มีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน ามาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอน    ในปีการศึกษาถัดไป ครูทุกคนมีบันทึกสังเกตพฤติกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 
ด้าน จากนั้นครูน าผลการสังเกตพฤติกรรม จัดท านวัตกรรมมาแก้ปัญหา และจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน  ปีละ 1 เรื่อง
ต่อห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
       - การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 
       - การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์การเลน่กับสี ส าหรับเด็กชัน้อนุบาลปีที่ 2 
  - การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  
       - ผลการฝึกสมาธิโดยการใช้กิจกรรม BBL ส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ 38 หน่วยการ
เรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย (ประเทศไทย) การจัดการเรียนการสอนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เครื่องมือประเมินพัฒนาการต่าง ๆ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน  รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน คือ
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ไทย วิทยาศาสตร์ 
3. มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลาย และให้บริการด้านสื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

1. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  

๒๘ 



   แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
      โครงการการพัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       กิจกรรมที่ 4.3  กิจกรรมครูมืออาชีพ (ผลิตสื่อ ) การแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการชุมชน  

แห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นประจ าทุกเดือน    -  
  - สรุปรายงานผลประชุมคณะครูเพ่ือส ารวจปัญหาที่แต่ละคนพบ 
    - สร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา 
    - ทดลองใช้นวัตกรรม 
    - สรุปผลการแก้ปัญหา 

กิจกรรมที่ 4.5   กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูเรียนรู้เพ่ือนักเรียน(ครูเข้ารับการอบรม) 
    - ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
  - ส ารวจความต้องการของครู 
  - ด าเนินการจัดส่งครูเข้ารับการอบรม  
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู 
ระดับดีข้ึนไป 

ระดับคุณภาพ 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพ 

2 2 ดีเลิศ 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

2 2 ดีเลิศ 

3.3 ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

2 2 ดีเลิศ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

2 2 ดี 

สรุประดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 
          ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
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๒.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน 3  มาตรฐาน 
       ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 1.1   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
        สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้  กิจกรรมทักษะการ
อ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑- ป.๖ ฝึกอ่านและเขียนค า 
ตามบัญชีค าพ้ืนฐานของแต่ละระดับชั้น ในกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน มีการตรวจสอบ และประเมินผล 
หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดให้มีการซ่อมเสริมจากเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง มีการบันทึกพัฒนาการอ่าน
และการเขียนอย่างชัดเจน  ในด้านการคิดค านวณ นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกท่องสูตรคูณ ฝึกคิดเลขเร็ว และฝึกกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากบทเรียน มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้   พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ DLTV มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูจัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
      สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทีห่ลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  
จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการเรียนรู้นอกสถานที ่การเข้าไปศึกษากับ 
ภูมิปัญญาในชุมชน  
         ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 - ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดีเลิศ สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสม รู้จักการวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ แต่มี
พัฒนาการต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
  - ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดในระดับ ยอดเยี่ยม กล่าวคือผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
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เป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้งสองด้านมีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ 
 
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินคือ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ตรงตาม
เป้าหมายและบริบทของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป มีการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือหาข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ จัดท าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ การคิดและการแก้ไขปัญหา มีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต และ
การท าชิ้นงานของตนเอง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนร้อยละ 98.70 เป็นผู้มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและงานที่มอบหมาย มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์และตามวัย 
 มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนเด็ก

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน

ระดับ 3 (ดี)ขึ้นไป 
ร้อยละท่ี

ได้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 

77 60 77.92 

 

ดีเลิศ 

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 

77 

68 88.31 
ดีเลิศ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดแต่ละระดับชั้น 

77 

72 93.51 ยอดเยี่ยม 

4. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 

77 

74 96.10 ยอดเยี่ยม 

5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

77 

72 93.51 ยอดเยี่ยม 

6.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพพร้อมที่จะศึกษาและท างานต่อไป 

77 
68 88.31 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

77 
76 98.70 ยอดเยี่ยม 
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สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และ
รักความเป็นไทย 

77 
76 98.70 ยอดเยี่ยม 

3.ผู้เรียนมีความปรองดองและยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

 

77 76 98.70 ยอดเยี่ยม 

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตอาสาตาม
เกณฑ์แต่ละช่วงวัยทีส่ถานศึกษาก าหนด 

77 
76 98.70 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน    ดีเลิศ 
 
1.3 จุดเด่น  
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยและช่วงชั้น 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า 
 ร้อยละ ๕๐ ในกลุ่มสาระภาษาไทย 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ 
การยกมือไหว้ ทักทาย การเข้าแถวตามล าดับในการซื้อของ รับแจกของ หรือรับบริการต่าง ๆ 
1.๔ จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๕ – 
ป.๖ ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ควรมีการกระตุ้นให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา รู้จักไฝ่เรียนรู้ 
1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  การวิเคราะห ์ปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียนและตรงตามจุดเน้นของ สพฐ. 
      2)  การวิเคราะห ์ปรับปรุง แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของ สพฐ.ให้ครอบคลุมประเด็น
ที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาตรงตามเป้าหมายเป็นกรณีพิเศษ ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับนิเทศติดตาม
ผล ประเมินผลโครงการชัดเจน 
      3)  การวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ตรงตามจุดเน้นของ สพฐ. และเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผู้เรียนทุก ๆ ด้าน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
      4)  กระตุ้นผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษา 
       5)   การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนรว่มรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๒๔ 

๓๒ 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
    1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยน ารูปแบบการ
บริหารงานแบบวงจรความส าเร็จ PDCA มาใช้ โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา  สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษาและตามหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดให้มีประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน (P)ในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและงานทั้ง 4 
งาน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน  เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงหน้าที่ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (D ) มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน (C ) และสรุปผลการด าเนินงาน (A )โดยการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กิจกรรมใดที่
ประสบความส าเร็จให้ด าเนินการต่อไป กิจกรรมใดที่มีปัญหาหรือไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้มีการปรับปรุง แก้ไข
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
          ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 - สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 - ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามี
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
       ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินคือ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ชัดเจน มีหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  
 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช้กระบวนการ PDCA  มีการบริหารและการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา 
เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องน้ าห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็น มีโรงอาหารที่
สะอาด โต๊ะเก้าอ้ีเหมาะสมกับเด็ก มีการดูแลระบบแสงสว่างต่าง ๆ ให้เพียงพอ พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย มีน้ าดื่มที่
สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์ ส่วยหย่อม สวนผัก ผลไม้ (พ้ืนที่สีเขียว)ที่ให้เด็กได้ศึกษาและปฏิบัติในกิจกรรมส่งเสริม

๓๓ 



อาชีพ มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทีมี่ความปลอดภัยต่อเด็ก และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สื่อ
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ นักเรียน 
บุคลากร และชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของ
บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย ทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินงาน จะมีการก ากับ ติดตามการท างานเป็นระยะ ๆ โดยมีการ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการมีการประเมินผล สรุปผลโดยใช้
กระบวนการ plc ร่วมกัน และน าผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 
       ผลการประเมินดังแสดงตารางต่อไปนี้  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา จ านวนผู้บริหาร ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1 
 

ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
ระบบการบริหารแบบวงจรความส าเร็จ PDCA 1 ดีเลิศ 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นกับบริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีการจัดครูที่มีความรู้
ความสามารถที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้ครบทุกชั้น 

1 
 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1 
 

ดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1 
 

ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1 
 

ยอดเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  ดีเลิศ 

1.3 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยน ารูปแบบการบริหารงานแบบวงจรความส าเร็จ 
PDCA มาใช้ โดยท าการประชุม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษาประจ าปีเพ่ือเสนอต่อชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด 
1.๔ จุดควรพัฒนา 
       ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
       ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๓๔ 



1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
       1)  การวิเคราะห์ ปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียนและตรงตามจุดเน้นของ สพฐ. 
       2)  การวิเคราะห ์ปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของ 
สพฐ.ให้ครอบคลุมประเด็น ที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนา ตรงตามเป้าหมายเป็นกรณีพิเศษ ด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการก ากับ นิเทศ ติดตามผล ประเมินผลโครงการชัดเจน 
      3)  การวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมต่อการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกด้าน มีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุง แก้ไขแล้วน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
      4)  กระตุ้นผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษา 
        5)   การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ  กับผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน คุณภาพการจดัการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  : ดีเลิศ 
     1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ คิดค านวณเป็น ได้แก่ งานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การต่อต้านการทุจริต โรงเรียนคุณธรรม การเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน เข้าด้วยกันกับเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานของแต่ละระดับชั้น มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ประเมินผล มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์ มาออกแบบการเรียนรู้ และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เช่น สื่อ DLTV จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูจัดท าก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
มีการวัดประเมินผล  ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างาน
วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้ าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอน ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีการจัดชั้นเรียนในเชิงบวก มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ประเมินผลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  มีสวัสดิการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้แก่ครู 
 

๓๕ 



        ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่มีเป้าหมายด้านคุณภาพต่อผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่แยกหรือคัดกรองผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดค านวณเป็นหรือระดับการ
เรียนรู้ที่อ่อน ปานกลาง และเก่ง และน าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย DLTV และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่ มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบเพ่ือวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน และน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
       ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินคือ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ผู้เรียนร้อยละ 93.51 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ยอดเยี่ยม สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเ้หมาะสม รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี ตามหลักประชาธิปไตย ผู้เรียนร้อยละ 98.70 เป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและงานทั้ง 4 งาน มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตรงตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาและจุดเน้นของ สพฐ. เครื่องมือการวัดและประเมินผู้เรียน  สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน เอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
จ านวน

ครู
ทัง้หมด 

จ านวนครู 
ระดับ3(ดี)

ขึ้นไป 

ร้อยละท่ี
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

8 

 
 

7 

 

87.50 

 

ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นและศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 

8 8 100 ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 8 8 100 ยอดเยี่ยม 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาจัดการเรียนรวม 

8 8 100 ยอดเยี่ยม 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

8 7 87.50 ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน    ดีเลิศ 

๓๖ 



 
1.3 จุดเด่น  
              ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมิน พร้อมทั้งได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.๔. จุดควรพัฒนา 
           ควรได้รับการพัฒนาความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่ครูไม่ถนัด ครูทุกคนควร
ได้รับการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ
ท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักและเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น สามารถน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
       1)  ส่งเสริมให้ครเูข้ารับการพัฒนาความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่ครูไม่ถนัด การจัดท า
แผนการจดัการเรยีนรู ้การบูรณาการในรายวชิาต่าง ๆ  และการวัดผล ประเมินผล 
          2)  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาและจุดเน้นของ  สพฐ. และตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       3)  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
       4)  การพัฒนาด้านสติปัญญาของผู้เรียน ครูกระตุ้นให้ผูป้กครองและนักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษา ให้รู้จักใฝ่เรียนรู้ รูจ้กั
รับผิดชอบต่อตนเองในด้านการเรยีน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองใหสู้งขึ้น 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมผลการประเมิน ดีเลิศ 

 
             

 
 

๓๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 

ส่วนท่ี ๓   
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
๓.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา  3.2 จุดควรพัฒนา 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติ O-NETสูงกว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาการจากการทดสอบ มีผลของ
พัฒนาการต่ ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ และ
นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุก
คน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระฯที่มีการสอบ  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ครบทุกระดับชั้น 
๒. จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
๓.จัดกิจกรรมตามจุดเน้นของ 
สพฐ. เน้นให้ผู้เรียน อ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณ
คล่อง มีทักษะในการสื่อสาร
และมีความรู้ทักษะการใช้ ICT 

๓๙ 



 จุดเด่น   จุดควรพัฒนา  
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ น ากระบวนการบริหารแบบ
วงจรความส าเร็จ PDCA มาใช้ในการบริหาร มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ครูมีการจัดการในชั้นเรียนในเชิงบวก ยอมรับใน
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายบุคคล 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–
ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–
ป.๖ ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีต่อประเพณี 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย  
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ -
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา และ
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานเสมอ 
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานกเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔๑ 



๓.๓ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
    ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
    ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และ
ผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
๓.๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
      ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ ตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐาน 
      3. สื่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



ส่วนที่ ๔  

ภาคผนวก 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



ส่วนท่ี ๔  ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสัง่แต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



   
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ของโรงเรียนบ้านหนองบัว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
.......................................... 

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว  
เมื่อวันที่  ๒6  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖2  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

                                        ลงชื่อ  
 

(นายปรีชา  ทองชื่นตระกูล) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 
 
 
 

                                        ลงชื่อ  
 

(นายสุระพล  เจ็กอยู่ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองบัว 

ที ่ 10/ ๒๕๖1 
                 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัว 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านหนองบัว  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑  นายสุระพล  เจ๊กอยู่              ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายปรีชา  ทองชื่นตระกูล       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
๑.3  นายบรรจง   ทองเอ็ม    รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
๑.4  นายพัฒน์   สุทธการ    ครชู านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

๒.๑ นางพเยาว์   มั่งจิ่ว                 ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
2.๒  นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ     อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.3 นางสาวมัลลินา   คชสิทิ์     ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
๒.4 นายพัฒน์   สุทธการ               ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 
 

๔๖ 



 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๓.๑  นางพนมวรรณ แสงอบ               ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
3.๒  นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ     อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.3  นางส ารวย   แดนโพธิ์          ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๓.4  นายวรุตม์   บุตรสวุรรณ              ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
3.5  นายศรราม  ยิ้มยวน                   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
3.6  นางสาวลดาวลัย์  ทองอินศรี   ครูพ่ีเลี้ยงฯ                              กรรมการ 
๓.7  นายพัฒน์   สุทธการ         ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖2 ประกอบด้วย 
๔.1  นางพนมวรรณ แสงอบ                ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๔.2  นางส ารวย   แดนโพธิ์          ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๔.3  นายวรุตม์   บุตรสวุรรณ              ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ  
๔.4  นางพเยาว์   มั่งจิ่ว                     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.5  นางสาวมัลลินา   คชสทิิ์          ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.6  นายพัฒน์   สุทธการ         ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ 
          ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
๒๕๖1 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตาม

๔๗ 



สภาพความเป็นจริงที่สุด พร้อมบันทึกลงแผ่น  CD และจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน ๑ เล่ม จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  ภายใน
วันที่ 1๐  เมษายน  ๒๕๖3 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

     ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่ 3  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                        
 
 
                                             ลงชื่อ  
  

(นายสุระพล  เจ็กอยู่ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



ค าสั่งโรงเรียน บ้านหนองบัว 
ที่    16  / ๒๕๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองบัว  จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1  นางพนมวรรณ ไกรกิจราษฎร์       ครูช านาญการพิเศษ              ประธานกรรมการ 
2  นางส ารวย   แดนโพธิ์                 ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
3  นายวรุตม์   บุตรสุวรรณ             ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
4. นางสาวมัลลินา   คชสิทิ์      ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
5. นายพัฒน์   สุทธการ                ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
6. นางพเยาว์   มั่งจิ่ว                     ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2                                                                                     
                                                     
                                    สั่ง  ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

                                    ลงชื่อ  

  
                                                                         ( นายสุระพล   เจ็กอยู่ 

                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
 
 
 
 

๔๙ 



 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียน บ้านหนองบัว 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านหนองบัว  จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. นายสุระพล   เจ๊กอยู่         ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว    ประธานกรรมการ 
๒. นางพนมวรรณ  แสงอบ     ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว                  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางพเยาว์  มั่งจิ๋ว             ต าแหน่ง  คูรโรงเรียนบ้านหนองบัว                  กรรมการ             
  ๔. นางส ารวย  แดนโพธิ์         ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว                 กรรมการ  

๕. นายพัฒน์   สุทธการ          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2                               
 

 

                                            

        ลงชื่อ     

                                                                     ( นายสุระพล   เจ็กอยู่) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

  
 
 
 

 

๕๐ 



  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

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

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 
ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการ
ปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านหนองบัวจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านหนองบัว จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่    ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
             
       

                                                       ลงชื่อ   
  
                                                            (  นายสรุะพล   เจ็กอยู่  ) 

                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
                                        
 
                                                               ลงชื่อ 
 

                            (นายปรีชา  ทองชื่นตระกูล) 
                                ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 
 
 

ก 

๕๑ 



 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศและใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของโรงเรียนบ้านหนองบัว 
 

  ตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่....๑...../  ๒๕๖2 
เมื่อวันที่...16....เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2   ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
( ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  มีความเห็นชอบตามมติการประชุมให้ด าเนินการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
      
                                                    (ลงชื่อ)            
       
                                                                (   นายปรีชา    ทองชื่นตระกูล  ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                     โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



  
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเหมาะสมกับวัย 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

                      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

          โรงเรียนบ้านหนองบัว  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

     ประกาศ  ณ วันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

    ลงชื่อ 
                                                (  นายสุระพล   เจ็กอยู่  ) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
   
                                          
                                           
                                                 ลงชื่อ         
           ( นายปรีชา    ทองชื่นตระกูล ) 
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                       
                                                               โรงเรยีนบ้านหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 
การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศและใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 
  ตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่....๑...../  ๒๕๖2 
เมื่อวันที่....๑๖....เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2   ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕
62   มีความเห็นชอบตามมติการประชุมให้ด าเนินการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)              
       
                                                               (   นายปรีชา    ทองชื่นตระกูล  ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                     โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดแต่ละระดับชั้น 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 
  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 
  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชัน้ 
 5.) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
 6.) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาและท างานต่อไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวฒันธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรักความเป็นไทย  
  ๓) ผู้เรียนมีความปรองดองและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  ๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตอาสาตามเกณฑ์แต่ละช่วงวัยที่สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบการบริหารแบบวงจรความส าเร็จ PDCA 
  3) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีการจัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน ให้ครบทุกชั้น 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
2) ใช้สื่อ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาจัดการเรียนรวม 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

๕๖ 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัว มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
  
 
        ลงชื่อ  
  

      ( นายสุระพล   เจ็กอยู่  ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 



 
ก าหนดค่าเป้าหมายตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านหนองบัว  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ได้ระดับดีขึ้นไป  
2. จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน ได้ระดับดีขึ้นไป  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ได้ระดับดีขึ้นไป  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ได้ระดับดีขึ้นไป  
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้ระดับดีขึ้นไป  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป   

 ๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป  
 ๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕๘ 



ก าหนดค่าเป้าหมายตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองบัว   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
  ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
แต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดแตล่ะระดับชั้น 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 5.) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 6.) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะ
ศึกษาและท างานต่อไป 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
  ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรักความเป็นไทย  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๓) ผู้เรียนมีความปรองดองและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลายระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตอาสาตามเกณฑ์แต่ละช่วงวัยที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
  ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบการบริหารแบบ
วงจรความส าเร็จ PDCA 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  3) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มี
การจัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ให้ครบทุกชั้น 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

๕๙ 



มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
1) จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) ใช้สื่อ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและพัฒนาจัดการเรียนรวม 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

    การแปรผลและตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

  

๖๐ 


