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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านหนองตลับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต ๑ เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพขอ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน และในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ๓  
มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนา
ต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

 
         
              

                                                       ลงชื่อ                                    
                                                              (นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย) 

                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
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สารบัญ 

 

เร่ือง         หน้า 
         บทสรุปของผู้บริหาร              ๑  
           ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน             ๙ 

       ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป   ๙                                                                                 
       ๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร            ๑๐                                                                        
       ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน      ๑๐ 
       ๑.๔ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๑๑ 
       ๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน            ๑๓ 

                  ๑.๖ สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๑๕                                                                          
       

  ส่วนที๒่   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        ๑๗ 
         - ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา                  ๑๙   

         ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย     
         - ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา                  ๒๖    
         ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

                                                          
         ภาคผนวก                         ๓๙                                                                                       
                 -  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ        ๔๐ 
                 -  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ เรื่อง         ๔๑    
                    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
                    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 -  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมาย      ๔๓                         
                    ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
                    ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 -  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา     ๔๔                        
                   ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 -  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมาย      ๔๕ 
                    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา      
    -  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองตลับ                   ๔๖                                                                              
        -  คณะผู้จัดท า                 ๔๙                                                                                                         
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บทสรุปของผู้บริหาร            
 
 

 
               สรุปผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                         โดย นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
............................................................................................................................. ................................................... 
              ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
              จากผลการด าเนินการ  งาน โครงการและกิจกรรม ในระดับปฐมวัย(จัดการเรียนการสอน  
(อนุบาล ๒ – ๓) มีครูผู้สอนจ านวน ๑ คน ที่รับผิดชอบ จ านวน ๒ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๑๙ คน ประสบ
ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้ว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี  รายละเอียดระดับคุณภาพ 
               - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ ดี 
               - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 
               - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
             ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก  
             มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียน/
ครูผู้สอนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมส าหรับเด็ก
อายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ น ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้ และจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญคือครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุก
ด้าน แต่ครูได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน ครูผู้สอน 
ได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาทุกด้าน การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหว โดยครู ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนาม(ไต่ยางรถยนต์)และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เด็กเล่นหรือท า
กิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การแต่ง
กาย เน้นย้ าในเรื่องของความสะอาด ขนาดของการแต่งกายที่เหมาะสม การรับประทานอาหาร(อาหารกลางวัน
โรงเรียนด าเนินการ) ค านึงถึงทางด้านภาวะโภชนาการและก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด(รวมทั้ง
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง) สุขภาพอนามัย ตรวจเล็บ ร่างกาย ผม รวมทั้งการแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน การนอน เป็นการให้เด็กพักผ่อน พักสมอง เมื่อตื่นนอน ก็ดื่มอาหารเสริม(นม) 
ตรวจสอบน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย อย่างสม่ าเสมอ 
            มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ครูได้ปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น เด็กแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว สอดแทรกให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม โดยการมอบหมายงาน จัดกลุ่มท างาน ครูสังเกต ความพึงพอใจในผลงาน 
           มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เน้นย้ าเรื่องการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน เด็กช่วยเหลือตนเองได้ จากการแต่งตัวด้วยตนเอง  

๑ 
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รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองและการใช้สิ่งของพอเพียง 
ด้วยตนเอง เด็กต้องมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การทิ้งขยะได้ถูกที่ กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษด้วยตนเอง 
สามารถยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
            มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็ก ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนาโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ สามารถอ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้น าได้ และที่ส าคัญสามารถเขียนชื่อตนเองได้ บอกลักษณะส่วนประกอบ ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เด็กสนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียน ใช้ประโยค 
ต่าง ๆ ได้  
            ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กและกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรเดิม 
            จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
จากสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนปฐมวัย มีจ านวน ๑ คน รับผิดชอบ ๒ ชั้น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก 
ปฐมวัย คุณสมบัติครบที่จะสอนปฐมวัยได้ แต่เหตุผลและความจ าเป็น ก็ได้ ศึกษา วางแผน และด าเนินการโดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแต่ การ
ประเมินสมรรถนะ การตรวจร่างกาย รวมทั้งการจัดท ามุมประสบการณ์  
             ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาเอก/
สาขาวิชา ที่สอน ตามโครงการที่ก าหนด การประชุมอบรมที่หน่วยงานจัดการประชุมอบรมรวมทั้งการน าเด็กเข้า
ร่วมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานศึกษาใกล้เคียงหรืออ่ืน ๆ 
             การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง ส่วนใหญ่การจัด
สภาพแวดล้อม เน้นที่สภาพแวดล้อมภายใน ตั้งแต่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคุณธรรม จริยธรรม 
แปลงสาธิตทางเกษตร ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูน าเด็กมาเรียนรู้ พร้อมอธิบายโดยครูที่
รับผิดชอบงาน นอกจากนี้ ศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมภายนอก วัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 
              การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ห้องเรียนของตน มีสื่อเทคโนโลยี ครบ ตั้งแต่ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผ่น CD 
ประกอบการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการน านักเรียนไปห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
              มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ
และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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                 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
                 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูได้
ด าเนินการกับเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
                 ๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย สุขนิสัยดีและกล้ามเนื้อแข็งแรง 
                 ๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภาพจิตดี การเคลื่อนไหวดีและมีจิตใจดีงาม 
                 ๓. พัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต รักสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 ๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ 
                 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ประสบการณ์ส าคัญ ที่
ครูใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน 
                  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ก็คือ ว่า การจัดกิจกรรม
ประจ าวันของครู ครูได้มีหลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน ความสนใจของเด็ก กิจกรรมครอบคลุมเด็ก และเด็กมี
อิสระเลือกเล่นเสรี เช่น เล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกหนึ่ง คือขอบข่าย
ของกิจกรรมประจ าวัน ครู ได้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
                  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนได้ด าเนินตามแบบประเมินครอบคลุมทุกด้านแล้ว สิ่งที่ครู ได้ค านึงถึง
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  
                  ๑.เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กได้เรียนรู้ ชื่อ นามสกุล อวัยวะ การรักษาความสะอาด การระมัดระวัง
อันตราย 
                  ๒.บุคคลและสภาพแวดล้อม เรียนรู้ด้าน ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน บุคคลต่าง ๆ 
                  ๓.ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ พลังงาน 
                  ๔.สิ่งรอบตัว การใช้ชีวิตประจ าวัน 
                  การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการ ส าคัญ ๕ ข้อ สรุป ได้ว่า ให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญการรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
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      สรุปผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                         โดย นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
............................................................................................................................................................................... . 
              ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
              จากผลการด าเนินการ  งาน โครงการและกิจกรรม ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(จัดการเรียนการ
สอน  
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) มีครูผู้สอนจ านวน ๔ คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว จ านวน ๑ คน ที่รบัผิดชอบ จ านวน ๘ 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๘๗ คน ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้ว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดี    รายละเอียดระดับคุณภาพ 
               - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ   ดี 
                                   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ   ดี 
               - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
             ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
              ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
จากการรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ได้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔,๕ ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป ในการด าเนินการการอ่าน การเขียน นักเรียนมีบันทึกบัญชีค าพ้ืนฐานทุกคน  ส่วนการคิดค านวณ 
นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวัน มีบันทึกการคิดเลขเร็วทุกคน พร้อมบันทึกผล ทุกครั้ง 
               ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้แผนผังความคิด ให้ข้อมูลแล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นการเขียนบรรยายภาพ การเขียนย่อความ หรือการสร้างสถานการณ์แล้วร่วมกันแก้ปัญหา 
               ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ การใช้
โปรแกรม paint , โปรแกรมน าเสนอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านกระบวนการคิด การท างาน และการสร้างสรรค์ 
               ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล จาก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจาการเรียนการสอน DLTV ครูผู้รับผิดชอบได้ก ากับติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จากการประเมินโดยใช้คะแนนระหว่างเรียน
แบบทดสอบปลายภาค ปลายปี อยู่ในระดับคุณภาพดี ในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ได้แก่ การจัดสอบ
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔และ๕  การสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษาก็ด าเนินการยกระดับตลอด 
               การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ สถานศึกษา ได้โครงการหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดนั้น ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้
ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม เก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามาประเมินและตัดสิน โดยครูผู้สอน ใช้วิธีบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา 
                   
 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปี 
สถานศึกษา ต้องด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก็คือ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
             การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จะต้อง
มีระบบการบริหาร กระบวนการ PDCA มาจาก P (การวางแผน)  D (การด าเนินการ)  C (การตรวจสอบ) 
 A (การปรับปรุงพัฒนา) น ามาเป็นวงจร PDCA และมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
            การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา ใช้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี PLC (Professional learning Community) การ
ร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหารและหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการ
วางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา ซึ่งท าให้ครูปรับปรุงการเรียนการสอนของตน และพยายามพัฒนาวิชาชีพของตน 
             การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านการจัดประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้
เข้ารับการอบรมในวิชาเอก/สาขาวิชา ที่สอน ตามโครงการที่ก าหนด การประชุมอบรมที่หน่วยงานจัดการ
ประชุมอบรมรวมทั้งการน าเด็กเข้าร่วมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในระดับขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาใกล้เคียงหรืออ่ืน ๆ 
             การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงส่วนใหญ่การจัดสภาพแวดล้อม 
เน้นที่สภาพแวดล้อมภายในตั้งแต่ห้องสมุดโรงเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องคุณธรรมจริยธรรมแปลงสาธิตทาง
เกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูน าเด็กมาเรียนรู้พร้อมอธิบายโดยครูที่รับผิดชอบงาน 
นอกจากนี้ ศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมภายนอกวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
              การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ห้องเรียนของตน มีสื่อเทคโนโลยีครบตั้งแต่ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผ่น CD 
ประกอบการสอนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลรวมทั้งการน านักเรียนไปห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 



 
๖ 

 

               ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

              การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยง
ประสบการณ์ด้วยการหาค าตอบด้วยการลงมือ ค้นคว้า ปฏิบัติจริง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้แนะน า นักเรียนเป็น
ผู้ออกแบบและปฏิบัติ 
              การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ในการด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ห้องเรียนของตน 
มีสื่อเทคโนโลยี ครบ ตั้งแต่ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผ่น CD ประกอบการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการน านักเรียนไปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
              การมีการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก โดยการ การจัดชั้นเรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นชั้นเดียว การจัดครู
เข้าสอน โดยครูประจ าชั้น การจัดท าแผนการสอน เป็นแผนการเรียนรู้ การจัดตารางสอน เป็นตารางสอนแบบ
ตายตัวและแบบยืดหยุ่น การนิเทศติดตามผล ช่วยกระตุ้นให้ครูเป็นผู้น าทางวิชาการ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริม
งานวิชางานได้แก่ การประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก เป็นการสร้างเสริมขวัญ
ก าลังใจในการเรียนการสอน 
               การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้  โดย
ด าเนินการ ประเมินจากการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ประเมินจาก
ชิ้นงานของนักเรียน ประเมินจากการท าแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนและปลายปี ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
                การจัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานมี เป้าประสงค์หลักสูตร สรุป ได้ว่า ผู้บริหาร ครู  ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญการรายงานผลการจัดการศึกษาระดับ
อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

สรุปรายงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา  
 
ในการจัดท ารายงายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ

ผลส าเร็จขอการบริหารจัดการให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา จากผลการด าเนินการงานโครงการและ
กิจกรรมในระดับปฐมวัยโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

๑.งานด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านและลงสู้การปฏิบัติเพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัย งานด้านหลักสูตรและงานด้านการ
เรียนการสอนจะส าเร็จได้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัย ที่จะช่วยกันตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตได้
โดยด าเนินการศึกษาอย่างท่องแท้ ในเรื่องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐานสภาพที่
พึงประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ กา รจัด
เวลาเรียนโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน/ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง สาระ
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกด้าน การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมผ่านการเล่นการลงมือท า การจัด
กิจกรรมประจ าวัน การประเมินพัฒนาการเพ่ือเป็นข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คาดว่าผู้บริหารและครู ถ้าได้
ด าเนินการตามนี้แล้วจะส่งผลต่อการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบความส าเร็จ
พร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

๒. งานด้านบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติให้ชัดเจนพร้อมจะสู่
การปฏิบัติ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและแลกเปลี่ยนครูที่มี
ความสามารถในสาระการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษา กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 
ความต้องการการสนับสนุน 

การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนปฐมวัยรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาต้องให้
ความส าคัญด้านสาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งก็ต้องน ามาซึ่งการบริหารจัดการด้านงบประมาณการ
ระดมความคิดในด้านมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระการเรียนรู้การประเมินพัฒนาการขอให้
สถานศึกษาก าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายโดยเน้น ที่ครูซึ่งก าหนดเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจสอนเพียงคนเดียวการด าเนินงานอาจไม่ครอบคลุมพัฒนาการ
ด้านต่างๆการให้ความส าคัญกับผู้ปกครองเด็กโดยการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรจัดหาหนัง สือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็กให้ความรักดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจัดเวลาท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเช่น การเล่า
นิทานอ่านหนังสือร่วมกัน ถ้าสถานศึกษาใดด าเนินการ ตามความเหมาะสมต้องสนับสนุน คาดว่าระดับคุณภาพ
คงจะสูงขึ้นกว่าเดิม 



 
๘ 

 

สรุปรายงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา  ระดับประถมศึกษา 
 

ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส าเร็จของการบริหารจัดการให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาจากผล การด าเนินงานในด้านกิจกรรมใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

๑. งานด้านหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 และ  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ผู้บริหารและครูต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรโดยมี
เป้าหมายในการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์
จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ผู้บริหารและครูต้องร่วมกัน  
วางแผนด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่ คุณภาพ ตาม  
มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด   

๒. การบริหารจัดการด้านบริหาร วางแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ให้ชัดเจน ตามแผนพัฒนาคุณ
ภา การศึกษาและต้องให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้านความคิดและการปฏิบัติ  

๓. การวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
การ ประเมินผลการเรียนการสอนโดยมีการก ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา  

 
ความต้องการการสนับสนุน  

 
ผู้บริหารและครูต้องร่วมกันด าเนินงานด้านหลักสูตรโดยประชุมสัมมนาการทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ

ส่งเสริม ให้ครูได้ออกแบบการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติพร้อมสร้างเครื่องมือสู่การสอนและ 
การวัดประเมินผลการบริหารการจัดการวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา น าปราชญ์ ชาวบ้าน
วิทยากร บุคคลภายนอกหรือผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วมกันพัฒนาและจัดการ ศึกษาร่วมกันให้
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับความหลากหลายเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในส่วน
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาพรวมของสถานศึกษาที่ต้องให้ความส าคัญเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่งผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบจะต้องร่วมกันวางแผน ตามปฏิทินที่ก าหนดในแต่
ละ ปีเพื่อน าผลมา รายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 



 
๙ 

 

ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

      
    ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

  
โรงเรียนบ้านหนองตลับ ที่ตั้งหมู่ ๙ บ้านสุวรรณคีรี ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  E-Mail BNT.school2519@gmail.com เปิด
สอนระดับชั้นอนุบาล  ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๗ ไร่  ๒๐๐ ตารางวา เขตบริการ หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองตลับ หมู่ที่ ๕ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๖ บ้านโว้งสระตลุง และหมู่ท่ี ๙ บ้านสุวรรณคีรี 
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย  วุฒิการศึกษา กศ .ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน 
     ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
            สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้ต่ ามี
ประชากรประมาณ ๑,๑๐๐ คน บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดใหม่เจริญผล หมู่บ้านโว้งสระตลุงโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ผืนป่าเขาหลวง 
            การศึกษาผู้ปกครอง 
                  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ร้อยละ        ๙๕ 
                  ปริญญาตรี                       ร้อยละ          ๕ 
                  สูงกว่าปริญญาตรี    ร้อยละ          - 
            อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
                  ข้าราชการ                            ร้อยละ          - 
                  ค้าขาย     ร้อยละ          ๕ 
                  เกษตรกร              ร้อยละ          ๙๐ 
                  รับจ้าง     ร้อยละ          ๕ 
                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    ร้อยละ           - 
             ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
                   พุทธ     ร้อยละ        ๑๐๐ 
                   รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี      ๑๐,๐๐๐    บาท 
                   จ านวนคนต่อครอบครัว                               ๑  :  ๔       คน 
                   โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 



 
๑๐ 

 

 

๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

๑)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๑ - ๕ - ๑ ๒ 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนีย 

บัตรบัณฑิต 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

- - - ๗ ๒ - 

 
๓) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครูคศ. 2 ครูคศ. 3 ครูคศ. 4 ครูคศ.5 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๒ ๑ ๒ - - 

 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

 
 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๑๐๖  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๘ ๒ ๑๐ ๑๐ 
อ.๓ ๑ ๖ ๓ ๙ ๙ 
รวม ๒ ๑๔ ๕ ๑๙  
ป.๑ ๑ ๗ ๓ ๑๐ ๑๐ 
ป.๒ ๑ ๕ ๔ ๙ ๙ 
ป.๓ ๑ ๘ ๘ ๑๖ ๑๖ 
ป.๔ ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๒๒ 
ป.๕ ๑ ๔ ๙ ๑๓ ๑๓ 
ป.๖ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 
รวม ๘ ๔๓ ๔๔ ๘๗  

รวมทั้งหมด ๘ ๕๗ ๔๙ ๑๐๖  
 



 
๑๑ 

 

 
  ๑.๔  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
    ในระดับ ๓ ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
รวม คิดเป็นร้อยละ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย 9 8 8 18 10 12 65 65 
คณิตศาสตร์ 9 6 7 17 10 9 58 58 
วิทยาศาสตร์ 9 7 7 13 13 10 59 59 
สังคมศึกษาฯ 9 5 8 14 5 5 46 46 
ประวัติศาสตร์ 9 6 7 14 5 6 47 47 
สุขศึกษาฯ 10 7 9 21 8 15 70 70 
ศิลปะ 10 6 11 16 9 12 64 64 
การงานฯ 10 8 10 19 10 7 64 64 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

7 4 7 0 7 5 30 30 

รวมจ านวน 82 57 74 132 77 81 503 503 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

 
 
 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไมผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.๑ 10 - - 10 100 - - - - 
ป.๒ 9 - - 9 100 - - - - 
ป.๓ 16 8 50 8 50 - - - - 
ป.๔ 22 22 100 - - - - - - 
ป.๕ 13 9 69.23 4 30.77 - - - - 
ป.๖ 17 8 47.06 9 52.94 - - - - 
รวม 87 47 54.02 40 45.98 - - - - 

 



 
๑๒ 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

 
 
 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไมผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

ป.๑ 10 - - 10 100 - - - - 
ป.๒ 9 4 44.44 4 44.44 1 11.11 - - 
ป.๓ 16 7 43.75 6 37.50 3 18.75 - - 
ป.๔ 22 19 86.36 3 13.64 - - - - 
ป.๕ 13 2 15.38 7 53.85 4 30.77 - - 
ป.๖ 17 5 29.41 7 41.18 5 29.41 - - 
รวม 87 37 42.53 37 42.53 13 14.94 - - 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 

ร้อยละ 

ป.๑ 10 10 100 - - 
ป.๒ 9 9 100 - - 
ป.๓ 16 16 100 - - 
ป.๔ 22 22 100 - - 
ป.๕ 13 13 100 - - 
ป.๖ 17 17 100 - - 
รวม 87 87 100 - - 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 

ร้อยละ 

ป.๑ ๙ ๙ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
ป.๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
ป.๓ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
ป.๔ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
ป.๕ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
ป.๖ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๘๖ ๘๖ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

 



 
๑๓ 

 

                

     ๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  

 
 
 

   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๗๑.๓๐ ๗๒.๖๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับพ้ืนที่ ๗๒.๕๓ ๗๔.๖๐ ๗๓.๕๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยศึกษาธิการภาค ๖๖.๘๑ ๗๑.๕๕ ๖๙.๑๘ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

   
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับ พอใช้  ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑๐ ๗๑.๓๐ ๑๐ ๗๒.๖๐ ๑๐ ๗๑.๙๕ 
       

     จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
          ๑.  การอ่านออกเสียง   ๑๐  คน 
          ๒.  การอ่านรู้เรื่อง       ๑๐  คน 
          ๓.  รวม ๒ สมรรถนะ   ๑๐  คน  
 
 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

 ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ด้านภาษา ๓๔.๗๘   
ด้านค านวณ ๓๗ฬ๑๔   
ด้านเหตุผล ๔๐.๔๐   
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๓๗.๔๔   

 
 
 
 
 

๘ 



 
๑๔ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET )  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๔.๓๘ ๒๗.๓๓ ๒๙.๔๒ ๔๔.๖๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๔๙.๖๗ ๓๒.๘๗ ๓๖.๓๔ ๓๑.๒๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค ๔๙.๘๒ ๓๓.๒๙ ๓๕.๘๕ ๓๕.๐๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๑.๐๘ ๔๔.๓๘ -๖.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๐.๕๐ ๒๗.๓๓ -๑๓.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๓๕ ๒๙.๔๒ -๙.๙๓ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๐.๗๕ ๔๔.๖๗ +๓.๙๒ 

 
 
 

 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ  ๕๐ ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๗ ๔ ๒๓.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๗ ๑ ๕.๘๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๗ ๒ ๑๑.๗๖ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑๗ ๕ ๒๙.๔๑ 

ผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒, ๔, ๕    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
ชั้น จ านวน ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๘ ๔๔.๘๘ ๔๖.๐๐ ๓๖.๑๒ ๒๖.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๑ ๔๗.๒๙ ๓๒.๑๐ ๔๗.๒๕ ๒๕.๓๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๔๒.๑๗ ๒๗.๑๑ ๕๑.๐๐ ๔๕.๕๖ 

 
 



 
๑๕ 

 

 

                ๑.๖  สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

      
 
 

 
   
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ห้องสมุด ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๒. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๓. ห้องพักครู - - ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๔. ห้องพยาบาล ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๕. สนามกีฬา ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๖. ห้องพลศึกษา - - ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๗. สนามเด็กเล่น ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๘. สวนสมุนไพร ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๙. ห้องกระจายข่าว - - ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๑๐. โรงอาหาร ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๑๑. สวนหย่อมหน้าอาคาร ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 

๑๒. หอประชุม ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
 



 
๑๖ 

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. วัดใหม่เจริญผล ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๒. โว้งสระตลุง   ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๓. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - - - - - - - - 
๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก (งานวันวิทยาศาสตร์) 

- - - - - - - - 

๕. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  - ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๖. ค่ายลูกเสือ - - - - - - - ๑๗ 
๗. อบต.ศรีคีรีมาศ ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๘. แปลงเกษตรในชุมชน - - ๑๐ ๙ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๙. โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) - - - - - ๒๒ ๑๓ ๑๗ 
๑๐. โรงพยาบาลคีรีมาศ - - - - - - - - 

๑๑. สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญผล - - ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

๑๒. อุทยานแห่งชาติรามค าแหง - - - - - - - - 

๑๓. แหล่งเครื่องปั้นดินเผา - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

ส่วนที ่๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย 
..................................................................................................  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดี 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑.ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒.การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน  ดังนี้ ระดับ  ยอดเยี่ยม 
   ระดับ  ดีเลิศ 
   ระดับ  ดี 
   ระดับ  ปานกลาง 
   ระดับ  ก าลังพัฒนา 



 
๑๘ 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 

พัฒนาการ 
(ด้าน) 

จ านวนเด็ก 
ปฐมวัย 

ระดับพัฒนาการ 
๓ (คน) ร้อยละ ๒ (คน) ร้อยละ ๑ (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ร่างกาย ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ - - - - - 
อารมณ์-จิตใจ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ - - - - - 

สังคม ๑๐ ๘ ๘๐ ๒ ๒๐ - - - 
สติปัญญา ๑๐ ๘ ๘๐ ๒ ๒๐ - - - 

 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 

พัฒนาการ 
(ด้าน) 

จ านวนเด็ก 
ปฐมวัย 

ระดับพัฒนาการ 
๓ (คน) ร้อยละ ๒ (คน) ร้อยละ ๑ (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ร่างกาย ๙ ๘ ๘๘.๘๙ ๑ ๑๑.๑๑ - - - 
อารมณ์-จิตใจ ๙ ๘ ๘๘.๘๙ - - ๑ ๑๑.๑๑ - 

สังคม ๙ ๘ ๘๘.๘๙ - - ๑ ๑๑.๑๑ - 
สติปัญญา ๙ ๘ ๘๘.๘๙ - - ๑ ๑๑.๑๑ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก 
๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑.มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑. การปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของการดูแล สุขภาพร่างกาย การออกก าลังกายโดยสอดแทรกตาม
หน่อยการเรียนรู้ต่างๆ ใน     กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ กิจกรรมกลางแจ้ง 

๒. การจัดโครงการกีฬาสี ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาที่มีอุปกรณ์ในการเล่น 
๓. จัดให้มีการชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นประจ าพร้อมทั้งน าข้อมูลมาบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็น

รายบุคคล 
๔. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5หมู่ และการดื่มนมโรงเรียน 
๕. กิจกรรมสุขอนามัยที่ดีล้างมือก่อนรับประทานอาหารและการแปรงฟันหลังทานอาหารกลางวัน 

๒.มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 

๒. เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถและ น าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรม โดยสอดแทรกตาม
หน่อยการเรียนรู้ต่างๆ ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. ด้านศิลปะจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
๔. ด้านดนตรีจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 
๓.มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กผ่าน การปฏิบัติกิจกรรมใน
กิจกรรมประจ าวัน 

๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัว และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมการเล่นต่างๆ  
๓. การร่วมกิจกรรมตามกิจกรรม หลักของโรงเรียน เช่น กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 

 
 



 
๒๐ 

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

๑. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะภาษา การคิดรวบยอด การ แก้ปัญหา และการ
แสวงหาความรู้ โดย ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะ
ของ เด็กปฐมวัยจากนั้นออกแบบกิจกรรมที่เน้น การลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียนต่าง ๆ 

๒. การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี ทักษะการ
สื่อสาร และการแสวงหาความรู้ 

๓. ให้เด็กเรียนรู้ถึงความส าคัญ ของการใช้ทักษะภาษาทางด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน จาก
กิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจ าวันและน ามา สร้างสรรค์ผลงาน 

๔. จัดกิจกรรมให้เด็กมีความใฝ่รู้ สังเกต และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมเสรีมีความ
หลากหลายทั้ง กิจกรรม 
และมุมประสบการณ์ให้เด็กได้ เลือกท าตามความสนใจ 

๕.  จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เชน่ กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการ ส ารวจ 
กิจกรรมทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ 

 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๒. ผลการประเมินพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ  ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา 
๓. ตารางกิจกรรมประจ าวัน/ข้อตกลง 
๔. เกียรติบัตร 
๕. รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๑ 

 

๓.แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส  
ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่าง
ดี 

 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 

- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้อง
ส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้
เป็นนิสัย 

- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 

- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
๒.โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
๓. โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
๔.โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
๕.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
     จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาใน รูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มี ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนครู
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และน าไปสู่ การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลัก สูตรแกนกลางและครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของผู้เรียนอย่างชัดเจนและ สม่ าเสมอ โดยครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในจัด ประสบการณ์การเรียนการสอน  

๒.จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
     อัตราก าลังครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน ครูปฐมเพียง ๑ คน จึงท าการจัดประสบการณ์ แบบรวมชั้น
เรียนอนุบาล๒และอนุบาล๓ 

๓.ส่งเสริมให้ครูมีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
     ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยล้วนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

๔.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
     กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการ
ตรวจสอบสภาพของห้องเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก 

๕.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     การใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ สนใจสื่อการสอนให้ครูสามารถเลือกสืบค้น
ข้อมูล น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน  

๖. เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม 
    การส่งเสริมบทบาทครูและ บุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มี ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และทิศ
ทางการพัฒนาของ สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครู ร่วมก าหนดโครงการ และ กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการ ทักษะด้านต่าง ๆให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมบทบาทครูระดับ ปฐมวัยให้มีส่วนร่วมในการ 
บริหารงานบุคลากร โดยมีส่วน ร่วมในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเพ่ือนครู 

 



 
๒๓ 

 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑. แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
๔. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
๕. แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๖. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
๗. เกียรติบัตร 
๘. รูปภาพกิจกรรม 

 
๓.แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 

 

๑. ผู้บริหารส่งสริม 
 -สื่อ 
 -อุปกรณ์ 
๒. น าผลการประเมินมา ปรับปรุง และ พัฒนา 

 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
           -   ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 

        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 

        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 



 
๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง สมดุลเต็มศักยภาพ 
     ก าหนดพันธกิจที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตร
ก าหนดโดยครูด าเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามกระบวนการต่อไปนี้  
               ๑.จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนา ความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอน โดยจัดการอบรม และ
แนะน าแหล่งข้อมูล  
               ๒. ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบกิจกรรมที่ เหมาะกับพัฒนาการของเด็กและ
สอดคล้องกับมาตรฐานอันพึง ประสงค์ของเด็กท่ีต้องการส่งเสริม 
               ๓. ฝ่ายวิชาการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเลือกวิธีการสอน และสื่อการสอนให้ 
เหมาะสมกับ กิจกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
               ๔.ครูจัดกิจกรรมตามกิจกรรม หลักของโรงเรียนได้แก่กิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมสงบ และกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการ คิด โดยครูออกแบบกิจกรรมที่มุ่ง ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ผ่าน การเล่น 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
      โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี กระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง โอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เด็กได้รับประสบการณ์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่าง ชัดเจนและต่อเนื่อง ผ่านการลงมือ ปฏิบัติจริง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมตามวัย 

๓.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
      โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กโดยได้จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา มีสื่อทั้งเป็นของจริงและสื่อ
ธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนของเด็ก 

 

 

 

 



 
๒๕ 

 

๔.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
     การประเมินพัฒนาการและการ เรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัยเป็น ภารกจิส าคัญท่ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกับ การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูต้อง สามารถเก็บร่องรอย หลักฐานการ เรียนรู้และด าเนินการประเมินอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้ได้ผลการประเมิน ที่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งครูมีการ จัดการในการประเมินพัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็กอย่าง ต่อเนื่อง มีรูปแบบการแประเมินที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน อีกท้ัง
ยังเปิดโอกาสให้ เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน การประเมินผลงานของตนเองและ ของบุตรหลาน ซึ่งมี
ความ สอดคล้องกับแนวทางในการ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑.มุมประสบการณ์ 
๒.แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
๓.รายงานผลการประเมินตนเอง 
๔.บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
๕.การจัดกิจวัตรประจ าวัน  
๖.เกียรติบัตร 
๗.รูปภาพกิจกรรม 

  ๓.แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
        -ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

๑. ควรมีการส่งเสริมให้ครู 
- น าประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา 
- ผลิตสื่อให้เหมาะสมกับวัย 
- การเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 

๒. ควรน าผลการพัฒนามาด าเนินงาน 
- ปรับปรง 
- พัฒนา 
- แก้ไข 



 
๒๖ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 

๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 



 
๒๗ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

 

 



 
๒๘ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  

๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

         ๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๑ ความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด ค านวณ 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่ส่งผล ต่อความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรม ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการคิดค านวณ เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพผ่านกิจกรรมการ เรียนรู้ภายในชั้นเรียน และนอกห้องเรียนที่ สอดคล้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ จัด 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องของจ านวน และการด าเนินการ การวัด เราขาคณิตและการแก้ปัญหาด้วย  
วิธีที่หลากหลายการให้เหตุผล การสื่อสาร 

๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่ส่งผล ต่อการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน ผ่านการ จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ให้ผู้เรียน สามารถสรุปความคิด ด้วยการพูดหรือเขียน ตามความคิด น าเสนอความคิด หา วิธีการ
แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของ ตนเอง ก าหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ หรือผ่านการสร้าง การทดลอง มีความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่ 

๑.๓ มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 

ด้านความสามารถในการสร้าง นวัตกรรม ทางโรงเรียนสนับสนุนให้ ผู้เรียนใช้ความรู้การแก้ปัญหา และ
ทักษะ กระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็น ประโยชน์ โดยมีครูผู้สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยผ่านการท าโครงงาน มีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถก าหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้จาก หน่วยการเรียน 



 
๒๙ 

 

๑.๔มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มี แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการและจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและ
ธรรมชาติผู้เรียน มีการก ากับ ติดตามและ ประเมินผลเป็นระยะๆและต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนจะต้องก าหนด
แผนการจัดการ เรียนรู้ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ สนับสนุนการสอนที่เหมาะสม มีวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมขึ้นมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์และผลการทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
สามารถคิด สร้างงาน น าเสนอผลงาน ตลอดจนผู้เรียน จบการศึกษาตามระยะเวลาก าหนด 

๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพโดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่าง เป็นระบบ มี
การวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็น
ระยะๆจนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมี คุณภาพ 
และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิด ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อ ผลส าเร็จของ
ผลงาน สามารถท างาน เป็นหมู่คณะได้มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ สุจริต 

๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระบุไว้ ๘ ประการ ได้แก่ ๑)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒)ซื่อสัตย์ สุจริต ๓)มี
วินัย ๔)ใฝ่เรียนรู้ ๕)อยู่อย่างพอเพียง ๖)มุ่งมัน่ในการท างาน ๗)รักความเป็นไทย ๘)มีจิตสาธารณะ และ ด้านที่ 
๙)กล้าคิดกล้าแสดงออก 

 

 

 



 
๓๐ 

 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความ ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในทุกระดับชั้นโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทยได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่นักเรียนส่วนใหญ่นับถือ เช่นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาการหล่อ
เทียนจ าน าพรรษาเพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความชื่นชม ความภาคภูมิใจอนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
และชาติไทย 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชาทุกระดับชั้นโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

๑.ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตน อย่างสุภาพ  
๒.ยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  
๓.สามารถ แก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ ถูกต้อง 
๔. มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับคนอ่ืนบน ความแตกต่างที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิด การยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของ ผู้อ่ืน 

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

โรงเรียน ได้แนวทางในการส่งเสริม ผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต สังคม โดยก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และได้ด าเนินงาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมผู้เรียน ด้านสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพแล ะออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ  

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 



 
๓๑ 

 

๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุด  

๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรม
ค่ายวิชาการ  

 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง

ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

๑. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

๓. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 



 
๓๒ 

 

๖. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา 

๗. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๓ 

 

มาตรฐานที่๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

      ๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนบ้านหนองตลับ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี โดย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ เก่ียวข้อง มีส่วน
ร่วมในการก าหนด ความส าเร็จตัวชี้วัดผลผลิตและ ผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการกิจกรรมโดยมีการ
ประชุมทั้งในรูปแบบอย่างเป็น ทางการร่วมกันทั้งหมดทั้งโรงเรียน และการประชุมกลุ่มย่อย อย่างไม่ เป็น
ทางการ เพ่ือจะได้น าผลมา เปรียบเทียบ ว่าผลการด าเนินงาน ของงานโครงการกิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมาย ตาม
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่ และเม่ือสิ้นสุด ปีการศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 

๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ  
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ของแต่ละ
มาตรฐาน และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมให้ต้นสังกัดประเมิน คุณภาพภายในและจัดท า
รายงานประจ าปีต่อไป 

๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่ 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยที่ครูทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิธีการสอนและ
กระบวนการ PLC ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก
และมีการแบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างรูปแบบวิธีสอน และน าไปใช้สอนในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 

๔.พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ได้ก าหนดระบบพัฒนาครูและ บุคลากรส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และมี ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 



 
๓๔ 

 

๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องเล่นให้เพียงพอปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนบ้านหนองตลับได้จัดสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้พอเพียงมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนห้องเรียนห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนมีการจัดท าระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของ แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารที่น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญของทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นและการแจ้งข่าวสาร ต่างของทางโรงเรียน และเป็นช่อง 
ทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

 
       ๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑. แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
๔. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
๕. แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๖. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
๗. เกียรติบัตร 
๘. รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๕ 

 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้ น คุณภ าพผู้ เ รี ย น รอบด้ า น   ต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจนควรมีการสนับสนุนให้
ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการ
พิจารณาตาม หลักเกณฑ์ พิจารณา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กคศ.) ให้มาก ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้น
เพ่ือให้เกิดการ ปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนือ
งานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓. โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔. โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพโครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๖ 

 

มาตรฐานที่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูลหลักฐานเอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 

๑.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี กระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม บูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
เช่นการจัดการเรียน การสอน แบบแบ่งกลุ่มอภิปราย การน าเสนอผลงาน เรียงความ ย่อ ความ รายงาน 
โครงงาน การ ประดิษฐ์ ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ เน้นทักษะทางด้านการคิดค านวณ และการแก้ปัญหากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการคิด การทดลอง 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และจัดให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้บริการห้องสมุด โดยมีบริการยืม-คืนหนังสือได้ทุกวัน และในระดับชั้น
ประถมศึกษา ตอนต้นจัดให้มีคาบเรียนห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีการให้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง
และ ส่งเสริมทักษะทางภาษา ทั้งด้านการ อ่านการเขียนและการสื่อสาร 

๓.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด การบริหาร
ชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาแนวทาง พัฒนาชั้นเรียนให้มีบรรยากาศให้น่าเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และชั้น เรียน การจัดการด้านพฤติกรรม โดยมีขั้นตอนของการ
สร้างวินัยเชิง บวกดังนี้  

๑. ให้เกียรติผู้เรียน  
๒. พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึง ประสงค์การมีวินัยในตนเองและ บุคลิกลักษณะที่ดี  
๓. พยายามให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มากท่ีสุด  
๔. ค านึงถึงความต้องการ ทางพัฒนาการของผู้เรียน  
๕. ค านึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน  
๖. พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗. เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 
๘. ให้รางวัลหรือแสดงอาการชื่นชม ต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม 



 
๓๗ 

 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผลจุดมุ่งหมายของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  
๒.ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับทุก มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ี
รับผิดชอบ 
 ๓.ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
ครอบคลุมการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกต้องแบบทดสอบข้อเขียน แบบวัด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง  
๔.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลเช่นการ
ประเมินผลงาน 
ของตนเองและหาข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตนเองโดยมีครูเป็นคอยให้ค าปรึกษาแนะแนวในกรณีท่ีพบว่า
ผู้เรียนมีผลการ ประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุเป็นรายบุคคลและหา
วิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในพัฒนาผู้เรียนร่วมกันครูผู้สอนมี
การใช้ 
แฟ้มสะสม ผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือใน การประเมินร่วมกับวิธีการอ่ืนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท า
เป็นโครงการ  
จัดแสดงแฟ้มผลงานนักเรียนประจ าทุกภาคเรียน 

๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ ครูผู้สอนแต่ละสายชั้นแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้น าเสนอแผนการ สอนที่ใช้รูปแบบวิธีสอน และ แนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม PLC จากนั้นเปิดชั้น
เรียนให้เพ่ือครูเข้าชมการสอนเพ่ือร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบ จากนั้นน าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะ 
จากการเปิดชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาส ให้ครูได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วม กิจกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  
 
 
 
 
 



 
๓๘ 

 

 ๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
๓. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
๔. กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้

นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
๕. รายงานผลการประเมินตนเอง 
๖. บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
๗. เกียรติบัตร 
๘. รูปภาพกิจกรรม 

 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
                 ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพ่ือน าความรู้ที่ 
ได้จากการแลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 

๑. ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
๒. น าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไป

แก้ไขปัญหาจริง 
๓. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๔. น าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไป

แก้ไขปัญหาจริง 

 

 

 

 
 



 
๓๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 

 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

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

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองตลับ เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ) 
(นายบาง  ไพบูลย์) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองตลับ 

 
 

                                        
           (ลงชื่อ) 

     (นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
๔๑ 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้ งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ เรื่อง ให้ใช้คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒ 

 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองตลับ จึงปรับคู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมี
ส่วนร่วมของของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านหนองตลับ  จึงประกาศใช้คู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
(ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
          (นายบาง   ไพบูลย์)               (นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๓ 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๙    และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตลับ มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                 ลงชื่อ   

(นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

 



 
๔๔ 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา  
 

โรงเรียนบ้านหนองตลับ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
         ลงชื่อ  

                                                            (นายพิษณุวัฒน์   มั่นหมาย) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 
 
          ลงชื่อ 
                       (นายบาง  ไพบูลย์) 
                                                             ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตลับ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา
๒๕๖๑  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
                  
           ลงชื่อ  
                                                  (นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖ 

 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตลับ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
…………………………………………. 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองตลับจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
             ๑.๑ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ    ประธานกรรมการ 
             ๑.๒ นายบาง  ไพบูลย์       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
             ๑.๓ นายชัยวัฒน์  ขาวทุ่ง       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
           ๒.๑ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ    ประธานกรรมการ 
            ๒.๒ นางมาลี  วรรณกูล      ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองตลับ      กรรมการ 
            ๒.๓ นางสาวปัญญาพร  กลิ่นทุ่ง    ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 



 
๔๗ 

 

๓.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
             ๓.๑ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ    ประธานกรรมการ 
             ๓.๒ นางอมร  สนองบุญ       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ             กรรมการ 
             ๓.๓ นายอดิศร  แซ่หลอ       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ        กรรมการ 
                 ๓.๔ นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์     ครู โรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการ 
        ๓.๕ นายเฉลิมเกียรติ  แก้วธิ       ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านหนองตลับ  กรรมการ 
        ๓.๖ นายนครินทร์  สนองบุญ      ครูอัตราจ้างฯโรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการ 
                 ๓.๗ นายชัยวฒัน์  ขาวทุ่ง       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
       ๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
      ๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
       ๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
       ๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีประกอบด้วย ๘ ประการคือ 

     ๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
     ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
     ๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
     ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ภายในของสถานศึกษา 
  
 คณะกรรมการจัดท า รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 

           ๕.๑ นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ    ประธานกรรมการ 
             ๕.๒ นางอมร  สนองบุญ       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ             กรรมการ 
             ๕.๓ นายอดิศร  แซ่หลอ       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ        กรรมการ 
                 ๕.๔ นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์     ครู โรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการ 
        ๓.๕ นายเฉลิมเกียรติ  แก้วธิ       ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านหนองตลับ  กรรมการ 
        ๕.๖ นายนครินทร์  สนองบุญ      ครูอัตราจ้างฯโรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการ 



 
๔๘ 

 

        ๕.๗ นางมาลี  วรรณกูล    ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองตลับ      กรรมการ 
        ๕.๘ นางสาววรรณิภา  พลยงศ์   ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองตลับ   กรรมการ  
                 ๕.๙ นายชัยวฒัน์  ขาวทุ่ง       คร ูโรงเรียนบ้านหนองตลับ      กรรมการและเลขานุการ 
       ๕.๑๐ นางสาวปัญญาพร กลิ่นทุ่ง ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี

การศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม 
ภายใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต ่  วันที่  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
   สั่ง   ณ  วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
         

 
(ลงชื่อ)   
        ( นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย ) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๔๙ 

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
ที ่ ชื่อ ผู้แทน ต าแหน่ง 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นายบาง  ไพบูลย์ 
นายฉาย  แป้นจันทร์ 
นายอดิศร  แซ่หลอ 
นายพิธพร  ทองพรรณ 
นายอาชา  แจ่มทุ่ง 
นายก าพล  แก้วทุ่ง 
พระครูพิทักษ์วราทร 
นายช านาญ  แจ่มทุ่ง 
นายพิษณุวัฒน์   มั่นหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

 

คณะผู้จัดท า 

 
๑. นายบาง  ไพบูลย์        ประธานกรรมการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒. นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ           รองประธาน 
๓. นางอมร  สนองบุญ           ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ                       กรรมการ                    
๔. นายอดิศร  แซ่หลอ               ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ                      กรรมการ 
๕. นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์    ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ                      กรรมการ 
๖. นางสาวปัญญาพร กลิ่นทุ่ง       ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ                      กรรมการ 
๗. นายนครินทร์  สนองบุญ ครูอัตราจ้างฯโรงเรียนบ้านหนองตลับ  กรรมการ 
๘. นายชัยวัฒน์  ขาวทุ่ง              ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ                     กรรมการและเลขานุการ 
 

  

 

 

 

 



 
๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


