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คำนำ 

 
         
                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2562  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญเพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

 

      ขอขอบคุณคณะครู  ผู ้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไม้กองในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
 
       (นางอุทัยวรรณ  พุ่มสุขวิเศษ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
              31 มีนาคม 2563 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านหนองไม้กองจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 - 3 รวม 19 คน 
ครูผู้สอน 1 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ดีเลิศ   มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับปฐมวัย 
19 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 19  คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน  19 คน  โครงการว่าย
น้ำเพื่อชีวิต  เป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100  สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ได้จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง   ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ร้อยละ 100        มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองไม้กองทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้  การยิ้ม  การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองไม้กองทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ หรือสงสัย
และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ร้อยละ 83.50 มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีหลักสูตรปฐมวัยท่ี
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพรอ้ม
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน  และท้องถิ่น 
จาก กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2561 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีครูไม่ครบชั้นและไม่มีครูสาขา
ปฐมวัยดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดจ้างครูอัตราจ้าเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการดูแล
เด็ปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรม
โรงเรียนจัดหาพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง 

ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
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วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล   

มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา  กิจกรรมอบรมคูปองครู และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีความทักษะที่สามารถนำมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ัง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชมุชน  
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้      จาก
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผล
ให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้าน
หนองไม้กอง มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้มีการ
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านหนองไม้กองมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ         เพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื ่นได้       
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
หนองไม้กอง ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย      เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   
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จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้จัด
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอก
เห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ัน
เรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง มีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย    จาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำ
ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนจากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผล
ให้โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กองจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา          
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46  คน  ครูผู้สอน 5 คน  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เร ียน ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมุ ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
   ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนดในแต่ระดับชั้นจากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดีขึ้น
ไป จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และระดับผ่าน  จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ จาก
การเรียนรู้โดย  จากโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการนิเทศภายใน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  โครงการ
วันสำคัญ  / กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 
100  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  จำนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.15  กำหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองไม้กองจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้   ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะ
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อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้นักเรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที ่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้นมี
ความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น 
ๆมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  
โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  โดย
ประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนด  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  
พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและ
บริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  ในปีการศึกษา 2562 ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มุ ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู ้เร ียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
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สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วม
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื ่อง  โดยมีประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้
แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้ส่ือ DLTV  ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาด
เล็ก  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครูร่วมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปปรับปรุง /พัฒนา การจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
 ท่ีอยู่  : เลขท่ี  172  หมู่ท่ี  1  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอบ้านด่านลานหอย 
     จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์ 64140 
 สังกัด  : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 
 เปิดสอน  : ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กองก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480  ในที่ดินที่ราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันแผ้วถางโดยสร้าง
เป็นอาคารชั ่วคราวพื ้นกระดาน โครงหลังคาเป็นไม้ไผ่หลังคามุงด้วยใบลาน ในระยะแรกเปิดสอนตั ้งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 พ.ศ. 2485 ราษฎร และกรรมการการศึกษา ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ 
เนื่องจากหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม ค่าก่อสร้างประมาณ 9,000 บาท การก่อสร้างมีบุคคล ท่ีมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ 

1. นายมงคล  เด็ดแก้ว  ศึกษาธิการอำเภอ 
2. นายสนม  พานิชสรรค์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
3. นายตุ่น  ทรัพย์เพชร ครู 
4. นายปราชญ์  แก้วอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
ต่อมา พ.ศ. 2501 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แทนอาคารช่ัวคราวเป็นอาคารแบบสามัญ 

004 ใต้ถุนสูง จำนวน  3  ห้องเรียน โดยอาศัยแรงงานจากราษฎร ในหมู่บ้าน 
พ.ศ.2518  ได้เปิดขยายช้ันประถมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5. จำนวน  30  คน  
ลำดับการได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
พ.ศ.2515 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. จำนวน  4  ห้องเรียน   งบประมาณ    160,000  บาท 
พ.ศ.2519 บ้านพักครู แบบองค์การ ฯ จำนวน 1 หลัง          งบประมาณ    48,000    บาท 
พ.ศ.2520 บ้านพักครู แบบองค์การ ฯ จำนวน 2 หลัง งบประมาณ หลังละ 60,000  บาท โครงการแบบ

ฝึกงานองค์การฯ 1 หลัง งบประมาณ  60,000  บาท และส้วมแบบองค์การ  1 หลัง 3 ท่ีนั่ง   
พ.ศ.2521 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. จำนวน  3  ห้องเรียน งบประมาณ 270,000  บาท 
พ.ศ.2522 ถังน้ำฝนคอนกรีตแบบทรงส่ีเหล่ียม ตามโครงการก.ฟ.ป. 
พ.ศ.2524 ส้วมแบบองค์การฯ 3 ท่ีนั่ง  
พ.ศ.2528 ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ โดยกรมทรัพย์ธรณีวิทยา 
พ.ศ.2529 ส้วมแบบ ส.ป.ช. 601/26 จำนวน  1 หลัง  2  ท่ีนั่ง งบประมาณ 20,000  บาท 
พ.ศ.2533 เรือนเพาะชำ แบบ บพ.1 จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ 20,000  บาท 
พ.ศ.2538 ถังน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ (หลังอาคาร ป.1 ฉ. ) และแบบ ฝ.33  

                         ( หลังอาคาร ป.1 ข.) 
พ.ศ.2539 ส้วมแบบ ส.ป.ช.601/26 จำนวน  1  หลัง  2  ท่ีนั่ง  งบประมาณ 25,000  บาท 
พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2540 รื้อถอนอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 004 โดยการขายทอดตลาด  



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

พ.ศ. 2541 อาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 800,000  บาท         สนาม
วอลเล่ย์บอล โดยคณะครู กรรมการฯ และประชาชนบริจาคงบประมาณ และได้รับงบประมาณปรับปรุง 
บันไดอาคารเรียน ป.1 ฉ. และ ป.1 ข.  

พ.ศ. 2542 ถังน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ ( หลังอาคารเรียน สปช. 104/26 ) 
พ.ศ. 2543 สระประมงโดยประมงจังหวัด 
 

                                              ลำดับผู้บริหารโรงเรียน 

 

1. นายบุญมา  บุญคล่ำ  พ.ศ.2480 – 2481 
2. นายทองคำ  คุ้งพงค์  พ.ศ.2481 – 2483 
3. นายถวิล  แก้วบุรี  พ.ศ.2483 – 2483 
4. นายวินัย  ไชยมี  พ.ศ.2483 – 2485 
5. นายเป้า  สุขอิ่ม  พ.ศ.2485 – 2488 
6. นายวินัย  ไชยมี  พ.ศ.2488 – 2489 
7. นายสนม     พานิชสรรค์ พ.ศ.2489 – 2495 
8. นายจง      เรืองฤทธิ์ พ.ศ.2495 – 2501 
9. นายธนิต  แป้นจันทร์ พ.ศ.2501 – 2503 
10. นายวินัย  ไชยมี  พ.ศ.2503 – 2507 
11. นายหน่อ  บุญคำ  พ.ศ.2507 – 2517 
12. นายดิเรก  เต็งโรจน์นภาพร พ.ศ.2517 – 2518 
13. นายสนิท  เมฆเครือ พ.ศ.2518 – 2542 
14. นายเฉลิมพล ติดพรม  พ.ศ.2543 – 2548 
15.นายนิพนธ์    ชัยยูรวัฒน์ พ.ศ.2548 – 2552 
16.นายไพรัช    เดชะศิริ  พ.ศ.2553 - 2554 
17.นายธัชพล  โพธิทา  พ.ศ.2554 - 2561 
18.นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ข้อมูลโรงเรียน 
1.ขนาดและที่ต้ัง  
  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1  ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย  มีพื้นที่ประมาณ  21 ไร่  1 งาน 80 ตารางวา   อยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอบ้านด่านลานหอย  ประมาณ 5 

กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 33  กิโลเมตร 
  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง มีเขตบริการการศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ี  

   - หมู่ท่ี 1 บ้านหนองไม้กอง, บ้านหนองผักบุ้ง,บ้านลานทอง 
         -  หมู่ท่ี 2  บ้านเขาปูน 

2.บริเวณของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
  ทิศเหนือ ติดคลองแม่รำพัน หมู่ท่ี 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย   

 จังหวัดสุโขทัย 
  ทิศใต้  ติดถนนจรดวิถีถ่องสายสุโขทัย- ตาก  หมู่ท่ี 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง   

อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
  ทิศตะวันออก ติดกับพื้นท่ีท่ีเป็นทุ่งนา  และโรงโม่หินศิลาพัฒนา หมู่ท่ี  1  

ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันตก   ติดกับบ้านเขาปูน หมู ่2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 
     

  3.สภาพชุมชนโดยรวม 
  1.)สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 

ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  ภูมิประเทศพื้นดินเป็นดินปนทราย มีลักษณะเป็น
เนิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ สภาพภูมิอากาศร้อน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น  มี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน โดยเฉพาะสำเนียงภาษาพูด จะเป็นเอกลักษณ์สำเนียงภาษาสุโขทัยเป็น
ส่วนใหญ่สภาพท่ัวไปของชุมชนส่วนมากมีฐานะยากจน อาชีพส่วนใหญ่ คืออาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำ
ไร่ และเล้ียงสัตว์  
  2.)โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  1.ชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือดี 
  2.แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้และเพียงพอต่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  3.ผู้ปกครองท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง ขาดการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 3 1 3 1 9 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ำกว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 2 4 3 - 9 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 30 
2. วิทยาศาสตร์ 1 30 
3. ภาษาอังกฤษ 1 30 
4. สังคมศึกษา 2 30 
5. ปฐมวัย 1 30 
6. พละ 1 30 
7. คอมพิวเตอร์ 1 30 

รวม 9 270 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 65  คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 2 4 6 6 
อ.3 1 8 5 13 13 

รวม 2 10 9 19 9.5 
ป.1 1 3 7 10 10 
ป.2 1 1 4 5 5 
ป.3 1 3 2 5 5 
ป.4 1 3 5 8 8 
ป.5 1 10 4 14 14 
ป.6 1 4 - 4 4 

รวม 6 24 22 46  
7.6 รวมทั้งหมด 8 34 31 65 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน  

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 100 100 100 83.00 95.75 
อ.3 100 100 100 84.00 96.00 
รวม 200 200 200 167 191.75 

ร้อยละ 100 100 100 83.50 95.88 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
 
 
 
 
ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 
ป.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ป.2 80.00 100 100 100 100 100 100 100 100 
ป.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ป.4 100 85.70 100 100 100 100 100 85.70 85.71 

ป.5 100 80.00 100 100 100 100 100 100 100 

ป.6 75.00 100 100 75.00 100 100 100 100 75.00 

รวม 555 566 600 575 600 600 600 575.70 560.71 

ร้อยละ 92.50 94.33 100 95.83 100 100 100 97.61 93.45 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
 
 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียน 

ผลการประเมิน  
ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - 2 - 8 8 80.00 
ป.2 5 - - 1 4 5 100 
ป.3 5 - 2 - 3 3 60.00 
ป.4 8 - 1 2 5 7 87.50 
ป.5 14 - 4 7 3 10 71.42 
ป.6 4 - - 1 3 4 100 

รวม 46 - 9 17 20 37 80.43 

 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
 
 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียน 

ผลการประเมิน  
ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - 2 4 4 8 80.00 
ป.2 5 - - 2 3 5 100 
ป.3 5 - 2 1 2 3 60.00 
ป.4 8 - 1 4 3 7 87.50 
ป.5 14 - 4 5 5 10 71.42 
ป.6 4 - - 1 3 4 100 
รวม 46 - 9 17 20 37 80.43 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 2 2 4 100.00 
2. ความสามารถในการคิด - - 2 2 4 100.00 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 2 2 4 100.00 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 2 2 4 100.00 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - 2 2 4 100.00 

รวม - - 10 10 20 100.00 

 
1.5 ผลการประเมินความสามารถการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (RT) ปีการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 78.31 66.81 68.50 
การอ่านรู้เร่ือง 69.50 71.55 72.81 
รวม  2 สมรรถนะ 73.90 69.18 70.66 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
ปีการศึกษา 2561- 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา2562 
ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
การอ่านออกเสียง 79.62 78.31 -1.31 
การอ่านรู้เร่ือง 75.50 69.50 -6.00 
รวม 2 สมรรถนะ 77.56 73.90 -3.66 
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู้ เร ียนระดับชาติ (NT)   ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา    
ด้านคำนวณ    
ด้านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561- 2562 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 54.89   
ด้านคำนวณ 45.45   
ด้านเหตุผล 50.20   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 50.18   

 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 34.42 49.95 49.09 
คณิตศาสตร์ 24.17 30.86 34.42 
วิทยาศาสตร์ 36.83 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 20.00 33.29 32.90 

 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 52.57 34.42 -18.15 
คณิตศาสตร์ 29.29 24.17 -5.12 
วิทยาศาสตร์ 43.07 39.83 -3.24 
ภาษาอังกฤษ 31.79 20.00 -11.79 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

    ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมี
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โครงการกีฬานักเรียน การออก
กำลังกาย  การเคล่ือนไหวร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่าง ๆ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และส่ิง
เสพติด การร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะ เช่น การร่วมกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง การแข่งขันกีฬา 
และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก การล้างมือ ๗ ขั้นตอน การกินร้อน การใช้ช้อนกลาง 
ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของโรคมือ เท้า ปาก การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ตำรวจ มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัยจากขบวนการลักเด็ก และส่ิงเสพติดให้โทษ ท้ังนี้โรงเรียนยัง
ได้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าเช็ดหน้า, ที่นอน, อ่างล้างมือพร้อมสบู่ เป็น
รายบุคคล เพื่อให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  
 
2. ผลการดำเนินงาน 

    จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โครงการอาหาร
กลางวัน โครงการกีฬาสีภายใน/ภายนอก และกิจกรรมท่ีหลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน 
บ้านหนองไม้กอง  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 ในระดับ ดีเยี่ยม ดังนี้ 
    1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    1.4 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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    1.5 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    1.6 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    1.7 มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    1.8 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    1.9 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม       
    1.10 ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
3. จุดเด่น 
         เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย พัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้เป็น
นิสัย   ฝึกการยืนตรงเมื ่อได้ยินเพลงชาติ การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
เสริมสร้างวินัยในตนเอง เรื่องการเข้าแถว  ฝึกการรอคอย 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
        1 .รณรงค์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ ๕ หมู่ โดยการจัดป้ายนิเทศและให้ความรู้แก่เด็ก
ในช่วงกิจกรรมโฮมรูมการจัดทำข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการซื้อขนมท่ีไม่มีสารกรุบกรอบ
ให้เด็กมาทานท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน การจัดทำเมนูอาหารกลางวันเน้นสารอาหารครบ 5 หมู่ การขอความร่วมมือ
จากสหกรณ์โรงเรียนให้ขายขนมท่ีไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งต่างๆ  
      2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสออกกำลังกายท่ีโรงเรียน ได้แก่ เต้นแอโรบิคลานกีฬา   สนามเด็กเล่น 
      3. จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาและนำหลักสูตรฯมาใช้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
 ผู้บริหารศึกษาปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา  เด็กปฐมวัย  
 มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดลองใช้ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลจากการประเมินผลหรือ
การวิจัยท้ังด้านวิชาการและการจัดการดูแลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ
ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
         โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตร 
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคลท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ท่ีให้เด็กลงมือกระทำเพื่อ
พัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดีมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้
เครื ่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็กมีการ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็น  ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการประเมิน
ตนเองและการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ 
 

2. ผลการดำเนินงาน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการจ้างครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 2 ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้   
    2.1 มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมกับพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    2.2 จัดครูให้เหมาะสมกับช้ันเรียน อยู่ในระดับ ดี 
    2.3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดี  
    2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ให้ปลอดภัย อย่างหลากหลายและเพียงพอ อยู่ในระดับ ดี 
    2.5 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยต่อการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดี 
    2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
          มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองคก์ร
ท้องถิ่น จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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4. จุดควรพัฒนา 
           ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน เพื่อรับหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การใช้ส่ือเทคโนโลยี และเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ัง  
ด้านโดยเน้นการผลิตส่ือและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับปฐมวัย  จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน  
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียงกำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 สถานศึกษาต้องกำหนดวางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้วางแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ท่ีเหมาะสมตามวัย 
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขภายใต้คำว่า เก่ง ดี  มีสุข 
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และ
มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย      
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัยดังนี้ด้านร่างกายพัฒนาการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัด
เล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ยับย้ังช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา            มี
ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย        เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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ปฐมวัย  และ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการวันสำคัญ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3
ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 
    3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับ ดี 
    3.2 ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
    3.3 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ ดี                    
    3.4 ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และนำผลท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. จุดเด่น 
        เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลเด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลายโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการจัด
ประสบการณ์ท้ังในห้องเรียน    และนอกห้องเรียนซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้เหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและชุมชน  โครงการการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยโครงการพัฒนาสมอง
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ เด็กสามารถคิดรวบยอดคิดแก้ปัญหา
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
4. จุดควรพัฒนา 

จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  จักหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
         กระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมตามความถนัดและ  
ความสนใจ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้เด็กสามารถคิดรวบยอดคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ 
และควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็นต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะ
เด็ปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูงที่สุดของชีวิตโดยจัดกิจกรรมหรือโครงงานที่ฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัยของเด็ก ควรให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ การแปลคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก   
    1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
    1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 5 ดีเย่ียม 
    1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 4 ดีเลิศ 
    1.4 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 5 ดีเย่ียม 
    1.5 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 4 ดีเลิศ 
    1.6 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 5 ดีเย่ียม 
    1.7 มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู 5 ดีเย่ียม 
    1.8 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5 ดีเย่ียม 
    1.9 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ            5 ดีเย่ียม 
    1.10 ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 4 ดีเลิศ 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   
    2.1 มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมกับพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 5 ดีเย่ียม 
    2.2 จัดครูให้เหมาะสมกับช้ันเรียน 3 ดี 
    2.3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดี 
    2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ให้ปลอดภัยอย่าง     
          หลากหลายและเพียงพอ 

4 ดี 

    2.5 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยต่อการ     
          จัดประสบการณ์ 

3 ดี 

    2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ 5 ดีเย่ียม 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
    3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
          อย่างเต็มศักยภาพ 

3 ดี 

    3.2 ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น  
          และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

5 ดีเย่ียม 

    3.3 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย                     3 ดี 
    3.4 ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และนำผลท่ีได้ไปพัฒนา 
          คุณภาพเด็ก 

5 ดีเย่ียม 

รวม 85 
สรุป 4.25 ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ   4.25 
 
 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กองส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองไม้กองจึง
กำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  1)โครงการหลักสูตร

สถานศึกษา 2)โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3)โครงการนิเทศภายใน 4)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5)โครงการประกันคุณภาพภายใน  6)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 7)โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8)โครงการ PLC  
        ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น   
             และแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดี 
        ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร อยู่ในระดับ ดี 
        ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        7)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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        8)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
        9)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
      10)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
4. จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวันและมีการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี 

 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้นำผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561             มี
ปรับปรุง/พัฒนา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ตามจุดเน้นและมาตรฐานชาติ ได้โครงการที่จะนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องท้ังห้องเรียน, กิจกรรมคิดคำนวณคล่อง
ท้ังห้องเรียน) 
 2) โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(กิจกรรมผลิต ใช้ บำรุงรักษาส่ือ
และเทคโนโลยี, กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT, RT) 
 3) โครงการวันสำคัญ 
 4) โครงการอาหารกลางวัน 
 5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 6) โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา (กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา, กิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 
 7) โครงการเงินออมทรัพย์นักเรียน 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไม้-กอง 
การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธะกิจ ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด-สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
2. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านบริหารและการจัดการตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธะกิจที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 2 ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 

  ๑)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธะกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ๓)  ดำเน ินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก   

กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ๔)  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
     อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนบ้านหนองไม้กองมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพฒันา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
4. จุดควรพัฒนา 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

โรงเรียนควรจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหนองไม้กองได้นำผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีปรับปรุง/
พัฒนา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ตามจุดเน้นและมาตรฐานชาติ ได้โครงการท่ีจะนำไปใช้ในการดำเนินงานใน
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 
 1) โครงการใช่จ่ายสาธารณูปโภค 
 2) โครงการจ้างครูผู้สอน 
 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5) โครงการส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
 6) โครงการพัฒนางาน 4 ฝ่าย 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กองส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏบิติั 
(Active learning)  ให้ผู ้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถนำเสนอท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 

2. ผลการดำเนินงาน 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการวันสำคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการออมทรัพย์นักเรียน โครงการลูกเสือ
ยุวกาชาด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โครงการกีฬาสี มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 ใน
ระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

    ๒) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
        อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
3. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และการบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมOpen house ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน One student 
One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายเมืองหน้าด่าน
และโรงเรียนใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ การแปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 

4 ดีเลิศ 

    ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

4 ดีเลิศ 

    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3 ดี 

    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสาร 

3 ดี 

    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

      ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4 ดีเลิศ 

   

มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ การแปลคุณภาพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

       ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

5 ดีเย่ียม 

       ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ดีเย่ียม 

       ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

5 ดีเย่ียม 

       ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจดัการ   

    ๑)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธะกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

4 ดีเลิศ 

    ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

    ๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

   ๔)  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 

   ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
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    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  

       ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 

       ๒) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

       ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

       ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

      ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

รวม 84 
สรุป 4.00 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ   4.0 
 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 

1) โครงการส่งเสริมการจักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) โครงการนิเทศภายใน 
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 
4) โครงการประกันคุณภาพภายใน 
5) โครงการลูกเสือและยุวกาชาด 
6) โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC 
7) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
8) โครงการกีฬาสีภายใน 
9) โครงการกีฬาสีภายนอก 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื ่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่พึง
ประสงค ์  ม ีจ ิตสำน ึกในการอน ุร ักษ ์และพ ัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย  พัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีประโยชน์ให้เป็นนิสัย   ฝึกการยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ  การใช้
วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  เสริมสร้างวินัยใน
ตนเอง เรื่องการเข้าแถว  ฝึกการรอคอย 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน 
เพื่อรับหลักการใหม่ ๆ เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การใช้สื ่อเทคโนโลยี และเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมทั ้ง  ด้านโดยเน ้นการผลิตสื ่อและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับ
ปฐมวัย  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน  ส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัด
สภาพแวดล้อมและสื ่อเพ ื ่อการเร ียนร ู ้  อย ่าง
ปลอดภัย และพอเพียงกำหนดแผนการพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 
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การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลเด็กเรียนรู้ จาก
การเล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ  
สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วย
วิธ ีการหลากหลายโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรักการ
เรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
การเรียนรู้แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ
และม ีความค ิดร ิ เ ร ิ ่ มสร ้ า งสรรค์  โดยการจั ด
ประสบการณ์ทั้งในห้องเรียน    และนอกห้องเรียนซ่ึง
โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและ
ชุมชน  โครงการการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม
วัยโครงการพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ๔
ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ เด็ก
สามารถค ิดรวบยอดคิดแก ้ป ัญหาและค ิดร ิ เ ร่ิม
สร้างสรรค ์มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
จัดอุปกรณ์สื ่อการเรียนการสอนที ่หลากหลาย 
พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  จักหา
ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี1  
 1).  รณรงค์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ ๕ หมู่ โดยการจัดป้ายนิเทศและให้ความรู้แก่เด็กในช่วง
กิจกรรมโฮมรูม การจัดทำข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการซื้อขนมท่ีไม่มีสารกรุบกรอบให้เด็ก
มาทานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน การจัดทำเมนูอาหารกลางวันเน้นสารอาหารครบ  5 หมู่ การขอความร่วมมือจาก
สหกรณ์โรงเรียนให้ขายขนมท่ีไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งต่างๆ  
 2). จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสออกกำลังกายท่ีโรงเรียน ได้แก่ เต้นแอโรบิคลานกีฬา   สนามเด็กเล่น 
 3). จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
สถานศึกษาต้องกำหนดวางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้วางแนวทางการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ท่ีเหมาะสมตามวัย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  3 

จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  จักหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก : สถานศึกษามีการวิเคราะห์
ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนและได ้กำหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน ้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ ส่งเสริมผู้ เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ : โรงเรียน
บ้านหนองไม้กองมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ที ่กำหนดไว้ช ัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู ้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สน ับสน ุนพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรให ้ม ี ความ
เชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก : การจัดกิจกรรมที ่ม ุ ่งเน้น
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ยังขาดการปฏิบัติที ่ต่อเนื ่อง 
จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ ์แต่ละกลุ ่มสาระ
ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม 
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้อง
มุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณ
ให้ก ับน ักเร ียนอย่างต ่อเน ื ่องท ุกว ันและม ีการ
เปร ียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
           ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม มีสื ่อด้านเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เพื่อให้
น ักเร ียนได ้ เร ียนร ู ้และพ ัฒนาทักษะทางด ้าน
เทคโนโลยี 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ: โรงเรียน
ควรจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนร ู ้มีการนิเทศ  
ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
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การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ :  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เร ียนรู ้ ที ่เน้นทักษะ
กระบวน การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
น ั ก เ ร ี ยนม ีส ่ วนร ่ วมในการจ ัดบรรยา กาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ : ควร
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เร ียนรู ้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื ่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
ค ิด เช ่น จัดการเร ียนร ู ้ด ้วยโครงงาน คร ูม ีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และการ
บันทึกการใช ้ส ื ่อ เทคโนโลยีและแหล่ง เร ียนรู้   
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรม
Open house ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน One 
student One product  และครูจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่ายเมืองหน้าด่านและโรงเรียนใกล้เคียง 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องท้ังห้องเรียน, กิจกรรมคิดคำนวณคล่อง
ท้ังห้องเรียน) 
 2) โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(กิจกรรมผลิต ใช้ บำรุงรักษาส่ือ
และเทคโนโลยี, กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT, RT) 
 3) โครงการวันสำคัญ 
 4) โครงการอาหารกลางวัน 
 5) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 6) โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา (กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา, กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 
 7) โครงการเงินออมทรัพย์นักเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
 1) โครงการใช่จ่ายสาธารณูปโภค 
 2) โครงการจ้างครูผู้สอน 
 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5) โครงการส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
 6) โครงการรองรับงาน 4 ฝ่าย 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  
  1) โครงการส่งเสริมการจักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  2) โครงการนิเทศภายใน 
  3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 
  4) โครงการประกันคุณภาพภายใน 
  5) โครงการลูกเสือและยุวกาชาด 
  6) โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
  7) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
  8) โครงการกีฬาสีภายใน 

9) โครงการกีฬาสีภายนอก 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ผลการทกสอบระดับชาติ O-NET , NT และ RT 
รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ   
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 
 ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑2  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  
 
                                                                             (นางอุทัยวรรณ   พุ่มสุขวิเศษ) 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก  
    1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ดีเลิศ 

    1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ดีเลิศ 

    1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ดีเลิศ 

    1.4 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

    1.5 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก ดีเลิศ 
    1.6 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ดีเลิศ 
    1.7 มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู ดีเลิศ 
    1.8 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีเลิศ 

    1.9 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ            ดีเลิศ 

    1.10 ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  

    2.1  มีหลักสูตรที่ครอบคลุมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดี 

    2.2 จัดครูให้เหมาะสมกับช้ันเรียน ดี 

    2.3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ ดี 

    2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ให้ปลอดภัยอย่าง     
          หลากหลายและเพียงพอ 

ดี 

    2.5 ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยต่อการ     
          จัดประสบการณ์ 

ดี 

    2.6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

    3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
          อย่างเต็มศักยภาพ 

ดี 

    3.2 ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น  
          และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

    3.3 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย                     ดี 

    3.4 ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และนำผลที ่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ดีเย่ียม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี 
         ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
ดี 

         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
         ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
         ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
         ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
         ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
         ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
         ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  
         ๑)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธะกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

         ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

         ๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

         ๔)  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

         ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

          ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

          ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

          ๒) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 

          ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 

          ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

      ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

การกำหนดค่าเป้าหมาย  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓.  การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 
คำสั่ง  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 

ท่ี   13 / ๒๕63 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี  (SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕62 

......................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ

จัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึง
ต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนต้องจัดทำบทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก  
 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕62 ของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ดังนี้ 
 ๑.  ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ีอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  นางอุทัยวรรณพุ่มสุขวิเศษ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   

 ๒. คณะกรรมการเก็บข้อมูลมีหน้าท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบของแต่ละมาตรฐาน
สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย 
       ระดับปฐมวัย 
                    1.  นางสาวพชรพร คล่ีวงค์   ตำแหน่ง  ครูชำนานการ 
                    2.  นางสมทรง  อ่ำอุ่น   ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
                 ระดับข้ันพื้นฐาน 

1. นางสาวอรวรรณ พันธ์ด ี   ตำแหน่งครู ครูชำนาญการพิเศษ 
2. นางอภิรดี  สาบุ่ง   ตำแหน่ง  ครูชำนานการ 
3. นางกานดา  จันทศรี   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร  มีหน้าท่ีพิมพ์เอกสาร และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
  ๑. นางอัมพร  ครุธโม   ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน 
  2. นางสาวจารวรรณ จิตรสว่าง  ตำแหน่ง  ครูพี่เล้ียง 
  3. นายจีรพนธ์  สังเกต   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 ท้ังนี้ขอให้คณะกรรมการผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   2 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 

(นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 

 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

    
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
ท่ี   14 / ๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้นตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 โรงเรียนบ้านหนองไม้กองจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562  จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาพร้อมท้ังจัดทำรายงานผล 
และนำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นางอุทัยวรรณ   พุ่มสุขวิเศษ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นาย สุพจน์   กล้าวาจา ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นางสาวพชรพร  คล่ีวงค์ ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      มี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

            ส่ัง  ณ  วันท่ี   9  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
 

(นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ภาพกิจกรรม ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 
 
 
 
 
  


