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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment  Report)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  เล่มนี้  
เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ขั้นพ้ืนฐาน  3  มาตรฐาน   ได้แก่  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น   
จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสาธารณชน  
ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป  
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ปีการศึกษา  2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
บ้านหนองสามพญาต่อไป 
 
 
 
 
 
          (นายณรงค์  ภาคภูมิ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 
         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  

ปีการศึกษา  2562   ของโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 

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

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  เมื่อวันที่  31   มีนาคม  
2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ             ประเสริฐ  เย็นฉ่ า 

(นายประเสริฐ  เย็นฉ่ า) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
 
 
 
 

                                        ลงชื่อ  ณรงค์  ภาคภูมิ 
(นายณรงค์  ภาคภูมิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ที่ตั้งหมู่ที่  6  ต าบลกง  อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 - 3  ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ปัจจุบันมี  นายณรงค์  ภาคภูมิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ)  รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  มีนักเรียนทั้งสิ้น  70  คน  มีข้าราชการครู  5  คน  ครูพ่ีเลี้ยง 
เด็กพิการ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  ต าแหน่ง  ช่างปูน  ชั้น  4  ระดับ  ช  4  โดยเปิดท าการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2561)  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ในภาพรวมร้อยละ  82.54    ผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ   เด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการด้านร่างกาย  มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  ร้อยละ  82.60  
มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ  82.60  มีพัฒนาด้านสังคม  มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ได้ร้อยละ  85.86  และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ  79.12   
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ในภาพรวมร้อยละ  86  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  สถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ร้อยละ  92  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ด้านสถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพ 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร้อยละ  86  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ด้านสถานศึกษามีครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

ร้อยละ  84  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ด้านครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และ สถานศึกษามีบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  ในภาพรวมร้อยละ  85  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ประเด็นการ
พิจารณา  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย  ร้อยละ  88  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ประเด็นการพิจารณา  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพร้อยละ  84  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และการน าผลการประเมินไปก าลังพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับคุณภาพร้อยละ  83.63  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  โดยแยกด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพร้อยละ  79.89  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  ตามประเด็นพิจารณา  ดังนี้  
ด้านความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ระดับคุณภาพ
ร้อยละ  80.15  ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ส่วนที่  1 
บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา 
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และแก้ปัญหา ระดับคุณภาพร้อยละ  79.60  ด้านมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ระดับคุณภาพร้อยละ  78.94  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับคุณภาพร้อยละ  74.67  ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับคุณภาพร้อยละ  81.72  ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ระดับคุณภาพร้อยละ  84.20  ประเด็นพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับคุณภาพร้อยละ  87.38 
ตามประเด็นพิจารณา  ดังนี้  ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ระดับคุณภาพร้อยละ  86.63   
ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับคุณภาพร้อยละ  87.59  ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระดับคุณภาพร้อยละ  87.04  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ระดับคุณภาพ
ร้อยละ  88.26           
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การประเมินจากคณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา  มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ  83.24  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ตามประเด็นพิจารณา
ดังนี้  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  มีระดับคุณภาพร้อยละ  82.78  มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีระดับคุณภาพร้อยละ  84.27  การวางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  มีระดับคุณภาพร้อยละ 83.89  
การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีระดับคุณภาพร้อยละ  86.85  การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีระดับคุณภาพร้อยละ  80  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีระดับคุณภาพร้อยละ  81.67 
 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การประเมินจากคณะครู  บุคลากร  
ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ  81.10  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
ตามประเด็นพิจารณา  ดังนี้  ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต  ได้มีระดับคุณภาพร้อยละ  74.54  ด้านการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีระดับคุณภาพร้อยละ  76.36  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีระดับคุณภาพร้อยละ  93.40   
การตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีระดับคุณภาพร้อยละ  81.81   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีระดับคุณภาพร้อยละ  79.39  
 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการปรับปรุงจุดอ่อน  และรักษาพัฒนามาตรฐานของคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยระดับปฐมวัยควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาน้ าหนัก  ส่วนสูงของเด็ก  ให้มีสุขนิสัยที่ดี  และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  รวมถึงผู้ปกครอง
ดูแลเรื่องอาหาร  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การพัฒนาครูปฐมวัยในการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาทักษะการอ่าน  
คล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน  คิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียน  เพ่ิมเติมกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ให้ผู้เรียน  ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  เขียน  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทั้งด้านการสื่อสารและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  NEW  DLTV  ตามกระบวนการ  Active  Learning   
โดยใช้สื่อ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการ  ส่งเสริม
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงให้มากข้ึน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการเรียนรู้  พัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการเรื่องการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  แบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิจัย 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาครู  บุคลากรเรื่องเทคนิค  การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้  การด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปรับปรุง
การนิเทศภายในให้เป็นระบบมากขึ้น 

 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน  บ้านหนองสามพญา  ที่อยู่  หมู่ที่  6  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย   
เขต  1  โทรศัพท์  -  โทรสาร  -  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่  2 – 3  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
 

1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  2494  
โดยนายทับทิม  บุญมณี  ศึกษาธิการอ าเภอกงไกรลาศ  ในสมัยนั้น  ปัจจุบันมีเนื้อท่ี  7  ไร่  30  ตารางวา  มีอาคารเรียน
แบบ  สปช.  101/26  จ านวน  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์สร้างโดยชุมชน  จ านวน  1  หลัง  อาคารโรงอาหารสร้างโดย
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลกง  จ านวน  1  หลัง  ส้วม  จ านวน  1  หลัง  4  ทีน่ั่ง   

 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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1.3  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่สร้างกระจายไปตามแนวถนน  ซึ่งมีพ้ืนที่อ่ืนๆ  

โดยรอบ  พ้ืนที่โดยรอบหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม  ล้อมรอบด้วยทุ่งนา  และล าคลอง  มีประชากรประมาณ  450  คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  บ้าน  ทุ่งนา  ล าคลอง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท านา  และการประมง  
เนื่องจาก  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ าเป็นบริเวณกว้าง  อาศัยน้ าฝนและน้ าในแม่น้ าล าคลองในการท านา  ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ประเพณีวันสงกรานต์   
ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือพาย  ตักบาตรท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา   
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
อาชีพหลัก  คือ  ท านา  รับจ้าง  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
39,000 – 40,000  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 - 4  คน 
 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต าบลกง  ได้แก่  
การท าขนมทองพับ  ทองม้วน  ขนมผง  การท าน้ าปลา  ปลาร้า  และแหล่งเรียนรู้ต าบลหนองตูมซึ่งเป็นต าบลใกล้เคียง  
ได้แก่  การท ากล้วยอบเนย  การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนานั้น  หมู่บ้านสามพญาไม่มีวัด   
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงนิมนต์พระวัดกงไกรลาศ  โดยใช้อาคารปลาประชารวมใจ  ซึ่งเป็นอาคาร 
ที่หมู่บ้านร่วมกันสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณจากการจับปลาในล าคลองไปขาย  อาคารตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองสามพญา   
หมู่บ้านและโรงเรียนจึงใช้ประโยชน์จากอาคารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ  อาทิ  ชุมชนร่วม
สร้างต่อเติมอาคารปฐมวัย  ต่อเติมกันสาดอาคารหลังสีฟ้า  เพื่อป้องกันแสงแดดให้กับนักเรียน  ชุมชนสร้างโรงจอดรถ 
ให้กับคณะครู  และสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตรในโรงเรียน  สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  โดยเป็นสนาม
กีฬาส าหรับนักเรียน  นอกจากนี้  ได้รับงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วย  
 

1.4  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา  2562 1 5 0 - 3 9 
หมายเหตุ  :  ผู้บริหาร  ได้แก่  นายณรงค์  ภาคภูมิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ)  รักษาการในต าแหน่ง    
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
              :  เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  ได้แก่  1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ  2.  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  3.  ต าแหน่ง  ช่างปูน  ชั้น  4   
                 ระดับ  ช  4     
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2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน  (คน) 1 4 4 - 
ร้อยละ 11.11 44.44 44.44 0.00 

 

3)  วิทยฐานะผู้บริหารและครูผู้สอน 
 

วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน  (6  คน)   

ปีการศึกษา  2562 
ครูผู้ช่วย ครู  คศ.1 ครู  คศ.2 ครู  คศ.3 ครู  คศ.4 ครู  คศ.5 

จ านวน  (คน) 1 0 2 3 0 0 
ร้อยละ 16.67 0.00 33.33 50 0.00 0.00 

   

4)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน   
 

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

1.  บริหารการศึกษา 2 30 
2.  คณิตศาสตร์ 0 - 
3.  วิทยาศาสตร์ 0 - 
4.  ภาษาไทย 1 30 
5.  ภาษาอังกฤษ 0 - 
6.  สังคมศึกษา 1 30 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 - 
8.  การประถมศึกษา 1 30 
9.  การศึกษาปฐมวัย 1 25 
10.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 30 

11.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 30 

รวม 8 205 
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1.5  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  70  คน 
 

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี  2 – 3 
ปีการศึกษา  2560 – 2562 

 

   

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
ปีการศึกษา  2560 – 2562 

 

 
 
                                                                               
                  

ระดับ 
ชั้นเรียน 

 
อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน
ห้อง 

 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 

เพศ 
ชาย 3 8 11 7 4 5 4 7 6 33 44 
หญิง 4 8 12 - 3 1 1 5 4 14 26 

รวม  7 16 23 7 7 6 5 12 10 47 70 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 7 : 1 16 : 1 23 : 1 7 : 1 7 : 1 6 : 1 5 : 1 12 : 1 10 : 1 8 : 1 9 : 1 

ชั้น/ปกีารศึกษา ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
อ.2 7 14 7 
อ.3 8 7 16 

รวมทั้งหมด 15 21 23 

ชั้น/ปกีารศึกษา ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ป.1 7 8 7 
ป.2 5 8 7 
ป.3 10 5 6 
ป.4 11 11 5 
ป.5 18 11 12 
ป.6 11 18 10 

รวมทั้งหมด 62 61 47 
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1.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
    ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป 
                       ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

 
 
 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 7 7 6 5 12 10 47 

  จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด  3  ขึ้นไป   
วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 6 7 6 5 10 6 85.10 

คณิตศาสตร ์ 6 7 3 5 9 7 78.72 

วิทยาศาสตร์ 6 4 5 5 9 6 74.46 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 5 5 5 5 11 10 87.23 

ประวัติศาสตร์ 2 5 6 5 11 7 76.59 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7 6 5 12 10 97.87 

ศิลปะ   6 7 6 5 11 10 95.74 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 3 5 6 5 12 10 87.23 

ภาษาอังกฤษ 4 4 4 2 7 7 59.57 

เพิ่มเติม  (หน้าที่พลเมือง) 6 7 6 5 11 10 95.74 

รวมคะแนน 838.25 

เฉลี่ยร้อยละ 83.82 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนทั้งหมด  7  คน  (เด็กชายกรวิท  ปิ่นม่วง  เลขท่ี  7  เป็นประเภท
ของเด็กนักเรียน  พิเศษ  ให้เรียนซ้ าชั้น  ป.1  ในปีการศึกษา  2563) 
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1.7  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน   
(Reading  Test  :  RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม  2  สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 86.41 66.33 76.37 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด  สพฐ. 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
  

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading  Test  :  RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  
ปีการศึกษา  2562  แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินในระดับ  ดีมาก  ขึ้นไป 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม  2  สมรรถนะ 
จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ 

6 86.41 6 66.33 6 76.37 
 

จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
 1.  การอ่านออกเสียง  6  คน 
 2.  การอ่านรู้เรื่อง  6  คน 
 3.  รวม  2  สมรรถนะ  6  คน 
หมายเหตุ  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนทั้งหมด  7  คน  (เด็กชายกรวิท  ปิ่นม่วง  เลขที่  7  เป็นประเภท
ของเด็กนักเรียน  พิเศษ  ไม่น าคะแนนมาคิดรวม) 
 

1.8  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562 

1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา  2562 
 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับเขตพื้นที่ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย    

ด้านคณิตศาสตร ์    
เฉลี่ยทั้ง  2  ด้าน    

 

***หมายเหตุ  :  ข้อ  1.8 – 1.9  รอการประกาศผล  วันที่  30  เมษายน  2563*** 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ประจ าปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละจ าแนกตามระดับคุณภาพ ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ 

ดีมาก   
ดี   

พอใช้   
ปรับปรุง   

 

1.9  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 1)  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)   
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 
    

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 75.42   
ด้านค านวณ 88.57   
ด้านเหตุผล 61.14   

รวมความสามารถทั้ง  3  ด้าน 75.04   
   

 2)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561 – 2562  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 

ความสามารถด้านภาษาไทย  (Literacy) 
 

ร้อยละจ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ดีมาก   

ดี   
พอใช้   

ปรับปรุง   
 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  (numeracy) 
 

ร้อยละจ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ดีมาก   

ดี   
พอใช้   

ปรับปรุง   
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1.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562 
 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.28 37.50 40.69 43.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉลี่ย  สังกัด  สพฐ.  ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ย  ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

หมายเหตุ   
 ❖  คะแนนเฉลี่ย  4  วิชาของนักเรียน  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   
สูงกว่า  คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ จังหวัด  ระดับสังกัด  สพฐ.  และระดับ ประเทศ 
  ➢  ภาษาไทย  สูงกว่าระดับประเทศ  6.21 
  ➢  คณิตศาสตร์  สูงกว่าระดับประเทศ  4.6 
  ➢  วิทยาศาสตร์  สูงกว่าระดับประเทศ  5.14 
  ➢  ภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ  8.71  

 

 2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2560 – 2561 
 
 

ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา  2561 - 2562 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 53.00  (- 2.9) 55.28  (+ 6.21) 2.28 
คณิตศาสตร ์ 39.58  (+ 2.08) 37.50  (+ 4.6) 2.08 
วิทยาศาสตร์ 34.29  (- 5.64)  40.69  (+ 5.14) 6.40 
ภาษาอังกฤษ 39.79  (+ 0.55) 43.13  (+ 8.71) 3.34 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา  2561 - 2562 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไป 
 

รายวิชาของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา  2561 - 2562 

จ านวนเต็ม 
ของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 

2561 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีคะแนน 

ร้อยละ  50  ขึ้นไป 
ปีการศึกษา  2561 

จ านวนเต็ม 
ของผู้เรียน 
ปีการศึกษา  

2562 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีคะแนน 

ร้อยละ  50  ขึ้นไป 
ปีการศึกษา  2562 

ภาษาไทย 18  คน 9  คน 10 5 
คณิตศาสตร ์ 18  คน 5  คน 10 1 
วิทยาศาสตร์ 18  คน 1  คน 10 1 
ภาษาอังกฤษ 18  คน 4  คน 10 3 

 
รายวิชาของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา  2561 - 2562 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีคะแนน 

ร้อยละ  50  ขึ้นไป 
ปีการศึกษา  2561 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีคะแนน 

ร้อยละ  50  ขึ้นไป 
ปีการศึกษา  2562 

ภาษาไทย 50 50 
คณิตศาสตร ์ 27.78 10 
วิทยาศาสตร์ 5.56 10 
ภาษาอังกฤษ 22.22 30 
 

หมายเหตุ  :  จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนร้อยละ  50  ขึ้นไป  ปีการศึกษา  2561 – 2562  รวมเด็กพิเศษด้วย 
 

1.11  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา  2562 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ระดับช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ห้องสมุด 7 7 6 5 12 10 

ห้องคอมพิวเตอร์ 7 7 6 5 12 10 
แปลงเกษตร 7 7 6 5 12 10 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน/
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 7 7 6 5 12 10 
โรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 0 1 6 0 0 10 
ค่ายลูกเสือหนองบึงมูล   0 0 0 0 0 10 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 8 8 2 10 11 18 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 0 0 1 2 0 0 
สวนนงนุช 2 1 6 5 12 10 
 

1.12  ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ  (รับ - จ่าย) 

 
 

รายรับ 
 

 

จ านวน/บาท 
 

 

รายจ่าย 
 

 

จ านวน/บาท 
 

เงินงบประมาณ 2,043,360 งบด าเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง 2,043,360 
เงินนอกงบประมาณ 315,292 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 290,000 

เงินอ่ืนๆ  (ระบุ) - งบอ่ืนๆ  (ระบุ) - 
รวมรายรับ 2,358,625 รวมรายจ่าย 2,333,360 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  91.97  ของรายรับ 

 

1.13  การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง   
ปีการศึกษา  2562   

ผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  ปีการศึกษา  2562                          
ของโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 

สถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่    
การการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ 
ความช่วยเหลือ  ได้ดังนี้ 
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สรุปผลด้านคุณภาพของผู้เรียน   
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงกว่าระดับประเทศนักเรียน
กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพกายแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด                  

ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระสูงกว่า
ระดับประเทศ  ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ( NT )  สูงกว่าระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา   
2557 - 2561  ส าหรับปีการศึกษา  2562  ยังไม่ประกาศผล  แต่คาดว่าน่าจะสูงกว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีมารยาททางสังคมที่ดี  มีจิตสาธารณะ   
มีความรับผิดชอบ  รักโรงเรียนและชุมชน  มีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  มีมารยาท
ที่ดี  ได้แก่  การเข้าแถวรับอาหาร การเข้าแถวซื้อขนมและการท ากิจกรรมต่างๆ  นักเรียนเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ 
และสมัครใจ  นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนของโลกปัจจุบัน  การป้องกันตนเองจากข่าวปลอม  ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้
ถุงพลาสติก  โดยมาใช้ถุงผ้าแทน  สร้างจิตสาธารณะเพ่ือท าให้สังคมมีความสุข  ส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรง 
 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  NEW  DLTV  ตามกระบวนการ  Active  Learning  โดยใช้สื่อ  60  พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6   
มีจุดที่ควรพัฒนา  ดังนี้   
         1.  ผลการทดสอบ  RT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  76.37  ซ่ึงสูงกว่า
ระดับประเทศ  แต่นักเรียนยังมีปัญหาการอ่านรู้เรื่อง  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  66.33  ซึ่งถือว่าคะแนนยังต่ ามาก 

        2.  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ได้รับการพัฒนาในด้านการอ่านคล่องทั้งห้องเรียน  คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ  97.54  เขียนคล่องทั้งห้องเรียน  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  92.89  ภาพรวมทั้งอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 
ยังมีนักเรียนบางชั้นเรียน  บางคน  ยังไม่ผ่านทั้งอ่านและเขียน  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอนที่ต้องสอนซ่อมเสริม 
ให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน   

3.  ผลการทดสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2562  สูงกว่าระดับประเทศ  4  กลุ่มสาระ  แต่คะแนนยังสูงกว่า
ระดับประเทศไม่มาก   

4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทุกคน  อ่านออก  เขียนได้  (แต่ยังมีนักเรียนบางคนยังอ่านหนังสือสะกดอยู่ 
และเขียนหนังสือสะกดไม่ค่อยถูก)  
  

5.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 - 6  ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  (แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   
บางคนยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง)   
 6.  ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบจากส านึกที่ดีกระท าโดยไม่ต้องบอก  ครูควรหาเวทีและกิจกรรม
ให้เหมาะกับความสามารถและศักยภาพของเด็ก  
 7.  ครูควรส่งเสริมนักเรียนด้านกระบวนการคิด   การเรียนรู้จากโครงงานและการปฏิบัติจริงทุกระดับชั้น 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 

1.  ผู้บริหารศึกษากระบวนการบริหารและการจัดการ  มีความตั้งใจ  มีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหาร  
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนด าเนินการ  การตัดสินใจ  การแก้ไขปัญหา   
และการประเมินร่วมกัน  เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  โรงเรียนจัดท าแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดมสมองการ
ประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามประเมินผล   
การด าเนินงาน   และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีการจัดหาทรัพยากร  ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ   
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ความยั่งยืนในการพัฒนาครู   
นักเรียน  และโรงเรียน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)  
อย่างน้อยคนละ  1 หลักสูตร/ปี 
          3.  ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิด 
เชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 

ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ครูตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือแก้ปัญหา  และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนท าโครงงาน  ลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 
และสนองความต้องการของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  
คิดสร้างสรรค ์  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ   มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น   เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้  
ในการจัดการเรียนการสอน 

 ครูจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพ 
อย่างครบถ้วน  ทั้งด้านดนตรี  ศิลปะและกีฬา  ครูส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ครูมีการแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกัน  ท าให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ  
ไปได้ด้วยดี  ครูมีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลายและต่อเนื่อง  ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
รักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือร้นในการมาเรียน  ครูปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย   

และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง 
  2.  ครูควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล  

เพ่ือน าผลไปสู่การซ่อมเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนได้ตรงจุด 
  3.  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ  

 4.  ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  และธรรมชาติวิชา 

 5.  ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
 6.  ครคูวรจัดท าแผนพัฒนาตนเองในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning 

Community  :  PLC) 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
จุดเด่น 
 โรงเรียนเห็นความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการสร้างความเข้าใจ 
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  เน้นการมีส่วนร่วม  ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  

จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเป็นส าคัญ 
2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์  และการสื่อสารในทุกระดับชั้น  

ตามนโยบาย  เพ่ือให้นักเรียนได้มีพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการน าไปใช้

และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.  จัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนา

ตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
5.  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  เชิญวิทยากรบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วย

ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1.  สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

2.  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  
เป็นรายบุคคล  ครูควรซ่อมเด็กอ่อน  เสริมเด็กเก่ง 
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ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
          การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2562  นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค  สังเกตพัฒนาการของเด็กมีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ  2  ครั้ง  ส่งเสริมการออกก าลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง  การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  จัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา  
มีการตรวจสอบ  ดูแลสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย  สะดวก  พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  สร้างข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  หลีกเลี่ยงจากอันตราย  ให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล  และอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ 
ในชีวิตประจ าวัน  มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี  และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  นอกจากนี ้ ยังมีการส่งเสริมให้เด็ก
ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ  เด็กมีจิตอาสาร่วมดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน 
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  รู้จักหลีกเลี่ยงและบอกโทษของสิ่งเสพติด 
การเรียนรู้จากประสบการณ์  แก้ปัญหาด้วยตนเองจากการท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  กล้าแสดงออกและมั่นใจ 
ในตนเอง  มีการบันทึกพัฒนาการเด็ก  สังเกตพฤติกรรม  การร่วมกิจกรรมตามประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
บ้านหนองสามพญา  ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานด้านคุณภาพเด็กในภาพรวม  ร้อยละ  80   ผลพัฒนาการของเด็กบรรลุ
เป้าหมาย  มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ  82.54  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
         พัฒนาการด้านร่างกาย  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  ใช้กล้ามเนื้อ 
มัดเล็กและใหญ่มีประสาทสัมพันธ์กันดี  มีสุขนิสัยที่ดีในการดูรักษาสุขภาพของตนเอง  รู้จักเลือกรับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์และดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  เด็กบอกโทษของสิ่งเสพติดได้และรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด  เล่นอย่างปลอดภัย 
รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ  ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็กตัวบ่งชี้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ  80   ผลพัฒนาการของเด็ก
บรรลุเป้าหมาย  มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ  82.60  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
           พัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ  เด็กมีความมั่นใจ  ร่าเริง  ยิ้มแย้มแจ่มใส  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนทั้งในและนอกห้องเรียน  เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง  มีความสุขเมื่อได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 
ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานด้านคุณภาพเด็กตัวบ่งชี้เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจที่ก าหนด  ร้อยละ  80  ผลพัฒนาการของเด็กบรรลุเป้าหมาย  มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ  82.60  
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 
 

1.  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
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        พัฒนาการด้านสังคม  เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง  มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทที่ดี  
ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  รู้จักดูแลรักษาความสะอาด  ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน  รู้จักช่วยเหลือ  แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนในห้องเรียน  ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ  ได้  รู้จักเก็บของเล่น  สิ่งของ
เครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม  ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ  แม ่ ครู  
ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานด้านคุณภาพเด็กตัวบ่งชี้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร้อยละ  80  ผลพัฒนาการของเด็กบรรลุเป้าหมาย  มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ 
85.86  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
        พัฒนาการด้านสติปัญญา  เด็กสื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ  สามารถจ าแนกความเหมือน  ความต่าง  มีทักษะทางภาษา  จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  มีนิสัย 
รักการอ่าน  เด็กสนใจอ่านนิทานและเล่านิทานให้ครูและเพ่ือนฟัง  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็กตัวบ่งชี้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร้อยละ  75  ผลพัฒนาการของเด็ก
บรรลุเป้าหมาย  มีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ  79.12  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   

ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินที่เชื่อถือได้  ดังนี้    
-  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ ์จิตใจ  สังคม  ในภาพรวมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด           

ดังนี้   
         -  เด็กร้อยละ  82.60  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้      
         -  เด็กร้อยละ  82.60  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
         -  เด็กร้อยละ  85.86  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
         -  เด็กร้อยละ  79.12  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  รวมเฉลี่ยมาตรฐานที่  1  
คุณภาพเด็ก  มีค่าเฉลี่ย  82.54 
          -  เด็กมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
        -  เด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  อย่างมีความสุข 

-  เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งานศิลปะ  การเคลื่อนไหวท่าทาง   
การเล่นอิสระ  เป็นต้น  และใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  หลอดหยด  เครื่องวัดอุณหภูมิ  เป็นต้น  
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

-  เด็กมีความรับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้ 

-  เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มั่นใจและกล้าแสดงออก  สังเกตจากการท ากิจกรรมทดลอง 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ประสิทธิผล 
 จากผลการพิจารณาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง  4  ด้าน  เด็กมีพัฒนาการตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษาที่แล้วผลการประเมินต่ ากว่าเล็กน้อย  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ครูควรหาแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ดีขึ้น
กว่าเดิม  โรงเรียนควรจัดระบบการบริหารให้กระชับ  รัดกุมเพ่ือจะได้พัฒนามาตรฐานต่อไป  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 -  การจัดหาครูให้ครบชั้น 
 -  การจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้เด็กครูควรค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับเด็กเป็นส าคัญ 
 -  ครูควรหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนเอง  กล้าแสดงออก 
           -  ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของเด็กให้รับประทานอาหารเช้า  ควรฝึกให้เด็ก
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เนื่องจากนักเรียนบางคนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 

 ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 

สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการจัดท าโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562  การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยร่วมกับคณะครูโดยค านึงถึงพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ของเด็ก  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาตนเองทั้งการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ  การเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การสอนและแนะน างาน  ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและท าโครงงาน  จัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้คิด
วิเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะกับวัย  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สร้างความความเข้าใจกับผู้ปกครองขอบข่ายของการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือ  ตัวบ่งชี้ 
ติดตามประเมินโครงการ ก าหนดเป้าหมายคุณภาพร้อยละ  80  ขึ้นไป  มีผลการด าเนินโครงการในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ  86  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 
    -  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น                 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
    -  ครูเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย  ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจัดประสบการณ์
และกิจกรรมประจ าวันตามหลักสูตรปฐมวัย  ครอบคลุมทั้ง  4  ด้าน  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
รุ่นที่  8  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  84  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

-  ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์  เข้ารับการประชุม  อบรม  ไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมง 
และสามารถวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์  วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเด็ก  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

-  การจัดสภาพแวดล้อม  สื่อเพ่ือการเรียนรู้มีความปลอดภัยและเพียงพอ  มีมุมประสบการณ์หลากหลาย   
มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อสามารถให้เด็กออกก าลังกาย  สื่อเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92    
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

-  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู                     
โดยโรงเรียนจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้  มีการนิเทศ 
และน าผลมาพัฒนา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  80 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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-  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  88 

ประสิทธิผล 
ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้บริหารจะเกษียณอายุ

ราชการแต่คณะครูในโรงเรียนมีวินัยในการท างานและมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนานักเรียน  โรงเรียนสามารถขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากร  
นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้น ากลุ่มต่างๆ  ในชุมชน  ในการร่วมกันก าหนดมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  การร่วมกันก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  การร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  สร้างเครือข่ายในการด าเนินการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การร่วมกันสรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การร่วมแสดงความ
ภาคภูมิใจและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการด าเนินการ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 -  จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   

-  จัดหาสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายทั้งสื่อที่ครูจัดท าเองและสื่อเทคโนโลยี  สื่อส าหรับเด็ก  
เครื่องเล่นสนาม  สื่อเทคโนโลยี   สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 -  มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการ  การปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 

 ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
 สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ครูจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการจัดท าโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  2562  ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง  4  ด้าน จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน  มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย  ปลอดภัย  มีวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับวัยและพร้อมใช้  
มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
กลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์  ที่ส่งเสริมการเล่น  เรียนรู้ตลอดเวลา 
ตามความต้องการของเด็ก  และบริเวณอาคารเรียน  สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีแสงสว่างเพียงพอครูมีความเป็นมิตร 
ยิ้มแย้มแจ่มใส  รับฟังความคิดเห็นของเด็ก  มีการทดลองกิจกรรมตามกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์  เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข  ก าหนดเป้าหมายคุณภาพร้อยละ  80  ขึ้นไป  มีผลการด าเนินโครงการในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย   
ร้อยละ  85  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
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ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 
     -  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  มีแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้อง 
กับหลักสูตรและพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ครูจัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล  ร้อยละ  84  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       -  ครูจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข  ร้อยละ  88  อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ 
      -  ครูยิ้มแย้มแจ่มใส  ห้องเรียนสะอาด  มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลายและปลอดภัย  มีสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ร้อยละ  88  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
     -  ครูใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านและรายงานผลต่อผู้ปกครอง 
ร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 ประสิทธิผล 
 จากการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครอบคลุมทั้ง  4  ด้าน  ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล  มีมุมสื่อ 
การเรียนรู้  ของเล่น  และจัดประสบการณ์เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
อย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธี  ครูประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธี  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการและน าผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อไป  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่แล้ว  ผลอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
-  ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  กิจกรรมที่ส่งเสริม 

ให้นักเรียนคิด  แก้ปัญหาเป็น  เช่น  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ฯลฯ 
            -  ครูน าผลการมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
  -  ครูจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เช่น  การรักษาความสะอาด 
การจัดมุมประสบการณ์  การจัดแสดงผลงานของนักเรียน  เป็นต้น 
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ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

1.1  หลักฐานสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  

เขต  1  เรื่องการอ่าน  การเขียน  คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น  โดยน านโยบายลงสู่นโยบายของโรงเรียน   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จัดครูสอนตามเอกวิชาประถมศึกษา  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา  บริหารการศึกษา  ดังผลการทดสอบ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  97.54   มีความสามารถทางการอ่านคล่องทั้งห้องเรียน  ตามเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1    

2.  ผู้เรียนร้อยละ  92.89   มีความสามารถทางการเขียนคล่องท้ังห้องเรียน  ตามเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1   

3.  ผลประเมินการอ่านการเขียน  (Reading Test : RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ด้านการอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.41  การอ่านรู้เรื่อง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  66.33   

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากกหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  โครงการส่งเสริมความสามารถในการ
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการแก้ปัญหา   
ดังผลการประเมิน   

1. นักเรียนร้อยละ  78.85  มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
2. นักเรียนร้อยละ  77.36  มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
3. นักเรียนร้อยละ  82.20  มีความสามารถด้านการค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 

          4.  นักเรียนร้อยละ  81.07  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 

สรุปทั้ง  4  ตัวบ่งชี้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  79.87  ระดับคุณภาพ  ดี  โรงเรียนมีกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริม 
การอ่านและสร้างแรงจูงใจในการอ่านด้วยการมอบรางวัลยอดนักอ่าน  มีการจัดท าสื่อส่งเสริมการอ่าน  เขียน  คิดค านวณ  
ให้นักเรียนบันทึกรักการอ่านหนังสือ  หรือนิทานที่ตนเองชอบ  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการอ่าน  เขียน  สื่อสาร  
คิดค านวณ  มีแผนด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  RT  NT  O-NET จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียน 
ที่เรียนอ่อนช่วงพักกลางวัน  หรือก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 
   

2.  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
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ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.94  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  และความพร้อมในการศึกษาต่อ  สรุปได้ดังนี้ 

-  นักเรียนร้อยละ  78.94  มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
นักเรียนมีความสุขท่ีได้เรียนรู้  จากการปฏิบัติจริง  ท างานเป็น  เน้นการท างานเป็นทีม  การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและของกลุ่ม  เช่น  นักเรียนคิดท าโครงงานภาษาไทย 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  74.67  มีโครงการเสริม

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  สรุปดังนี้   
1.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และใช้สื่อเทคโนโลยีค้นหาข้อมูลได้คล่องแคล่วตามวัตถุประสงค์  

คิดเป็นร้อยละ  73.63 
 2.  นักเรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีกราฟิกออกแบบได้สอดคล้องกับเนื้อหา  และน่าสนใจ  เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้ค าแนะน า  ชี้แนะแก่ผู้อ่ืนได้  คิดเป็นร้อยละ  75.71 
 นักเรียนสามารถท างานด้านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์  เช่น  การพิมพ์งานทั่วๆ  ไป  โดยใช้  Microsoft 
Word,  PowerPoint  การใช้โปรแกรม  Paint  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  การน าเสนองานเกี่ยวกับวิชา
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลของตนเองได้และรู้เท่าทันข่าวปลอม   
สื่อออนไลน์ต่างๆ  โดยไม่ตกเป็นทาสของสื่อนั้นๆ  นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
จัดท าโครงงาน  การท าหนังสือเล่มเล็ก  การน าเสนอชิ้นงาน  ฝึกให้นักเรียนใช้แผนผังความคิด  (Mind  Mapping)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีโครงการการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สรุปทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.72  ดังรายละเอียด 

1.  นักเรียนร้อยละ  82.58  มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2.  นักเรียนร้อยละ  74.40  มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น  หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

3.  นักเรียนร้อยละ  84.20  มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

โรงเรียนไดพั้ฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ  โดยครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ยกระดับเอง  ทั้ง  4  สาระ  ได้แก่  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่เวลา   
14.30 - 15.30  น.  ทุกวัน  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ครูประจ าชั้นยกระดับเอง  ทั้ง  2  ด้าน  ได้แก่  ความสามารถ
ด้านภาษาไทย  และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ตั้งแต่เวลา  14.30 - 15.30  น.  ทกุวัน 

ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีโครงการการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สรุปทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.20  สรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียนร้อยละ  83.23  มีที่มีความพร้อมศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ  85.24  ที่มีการวางแผนการท างาน  และด าเนินการจนส าเร็จ 
3. นักเรียนร้อยละ  84.67  ที่ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน 
4. นักเรียนร้อยละ  83.20  ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5.  นักเรียนร้อยละ  84.70  ทีม่ีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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โรงเรียนเน้นกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในชั้นที่สูงขึ้น  รักการท างาน  รู้จักวางแผน  และพัฒนางานจนส าเร็จ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดี 
ต่ออาชีพสุจริต 
 ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน  ที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 
 -  ผลการทดสอบการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ปีการศึกษา  2562   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีปรับปรุงด้านการอ่าน  3  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  3  คน   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีการปรับปรุงด้านการอ่าน  -  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  -  คน   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีการปรับปรุงด้านการอ่าน  -  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  1  คน   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีการปรับปรุงด้านการอ่าน  -  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  -  คน   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีการปรับปรุงด้านการอ่าน  1  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  4  คน   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีการปรับปรุงด้านการอ่าน  -  คน  ปรับปรุงด้านการเขียน  4  คน  
          -  ผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (RT)  ในปีการศึกษา  2562  สมรรถนะการอ่านออกเสียง  
86.41  สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง  66.33  รวม  2  สมรรถนะ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  76.37  คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
ระดับผลการประเมินแต่ละด้าน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  6  คน  ปรับปรุง  1  คน  (เด็กพิเศษประเภทพิการซ้ าซ้อน  1  คน)  
และให้เรียนซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ในปีการศึกษา   2563 
 -  ผลการทดสอบระดับประเทศ  NT  สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านตั้งแต่  ปีการศึกษา  2557 - 2561                           
(ปีการศึกษา  2562  ยังไม่ประกาศผล) 

-  ผลการทดสอบระดับประเทศ  O-NET  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในปีการศึกษา  2562 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  ผ่านการทดสอบนักธรรมตรี  นักธรรมโท  และนักธรรมเอก 

 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
คือ  ร้อยละ  70  ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่  1  คณิตศาสตร์  ร้อยละ  69.50  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  64.78   
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  63.35  ประวัติศาสตร์  ร้อยละ  59.42  สุขศึกษาและพลศึกษา   
ร้อยละ  63.57  ศิลปะ  ร้อยละ  63.78  การงานอาชีพ  ร้อยละ  59.57  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  61.35  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ  70  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  68.00  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  69.64  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
ร้อยละ  70  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  69.83  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  70  (นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  จ านวน  1  คน  ไม่ผ่านการประเมิน  เด็กพิเศษประเภทพิการซ้ าซ้อน  โดยให้เรียนซ้ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ในปีการศึกษา   2563)  
 -  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมวันภาษาไทย  วันสุนทรภู่  วันต่อต้านยาเสพติด  
ซึ่งทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวด  ได้แก่  คัดลายมือ  ระบายสี  เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ  เขียนลายสือ
ไทย  ฯลฯ  ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งตามรายการต่างๆ  ด้วยความกระตือรือร้น     

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 -  ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  

และสื่อต่างๆ 
 -  ด้านทักษะการเขียนยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ครูควรด าเนินการซ่อมเสริมนักเรียนรายบุคคลที่ยังไม่ผ่าน 

  -  ครูหาแบบฝึกเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  สามารถแยกแยะ  ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
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    -  ครูควรจัดเวทีให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  สามารถ
แก้ปัญหา  สร้างสรรค์งานได้อย่างมีเหตุผลภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   
  -  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์กับจ านวนนักเรียน   

 -  ให้ความรู้นักเรียน  เกี่ยวกับเทคโนโลยี  สารสนเทศ และการสื่อสาร  ให้รู้เท่าทันสื่อต่างๆ  ไม่ตกเป็นทาส            
ของสื่อ 
 -   ครูควรน าผลจากการทดสอบ  O-NET  มาวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน  หรอืต้องเร่งแก้ปัญหา 

- ครูควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา  ตัวชี้วัดที่นักเรียนที่ต้องรู้ในทุกกลุ่มสาระครูควรสอน
ให้นักเรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

- โรงเรียนต้องยกระดับผลการทดสอบ  O-NET/NT  ให้สูงกว่าปีการศึกษา  2562  ร้อยละ  4  โดยท า  MOU  
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  และการยกระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  4 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา  2563 

ภาษาไทย 55.28 49.07 2.21 57.49 
ภาษาอังกฤษ 43.13 34.42 1.72 44.85 
คณิตศาสตร ์ 37.50 32.90 1.5 39 
วิทยาศาสตร์ 40.69 35.55 1.62 42.31 

รวม 176.6 151.94 7.05 183.65 
เฉลี่ย 44.15 37.98 1.76 45.91 

 

***หมายเหตุ  NT  ยังไม่ประกาศผล*** 
 

1.2  หลักฐานสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 กระบวนการพัฒนา 

 สรุปการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการจัดท าโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  2562  นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการอบรม  
และจากกิจกรรมที่ส่งเสริม  เช่น  กิจกรรมกลุ่มสี  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ในวันศุกร์  เชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  วาจาดี  มีน้ าใจ  ทั้งนี ้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือ  ตัวบ่งชี้  ติดตามประเมินโครงการ  ก าหนดเป้าหมายคุณภาพร้อยละ  80  ขึ้นไป   
มีผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย  
 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลประดู่เฒ่า  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ าเภอ 
กงไกรลาศให้การการดูแล  ป้องกัน  ให้ความรู้  ให้ค าแนะน า  บอกวิธีรักษาสุขภาพ  การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
โควิด - 19  มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  บันทึกและพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มการท างานร่วมกัน   
การยอมรับความแตกต่างให้อภัยกัน  มีหลักสูตรและการป้องกันการทุจริต  ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน 
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และนอกห้องเรียน  เป็นการส่งเสริม   ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะพ้ืนฐาน  มีจิตอาสาที่จะท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม  
ทั้งนี ้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือ  ตัวบ่งชี้  ติดตามประเมินโครงการ   
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  มีผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย  

 ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน  ที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 
ประเด็นที่  1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดมีความ

ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมอันดี  และความภูมิใจในท้องถิ่น  และยอมรับการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  87.08  ดังรายละเอียด 

1.  นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  คิดเป็นร้อยละ  86.63 

2.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย  และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  คิดเป็นร้อยละ  87.59 

3.  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ  87.04 
ประเด็นที่  2  นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ  และจิตสังคม  
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีหมอมาตรวจสุขภาพปากและฟัน  ถอนฟัน ทุกปี  ปีละ  1  ครั้งและนัดให้

นักเรียนบางคนไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ  การเคลือบหลุมร่องฟัน  ขูดหินปูน  และอุดฟัน  มีโครงการส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกาย  และสุขภาพจิต  โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  88.26  ดังรายละเอียด   

1.  นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง  คิดเป็นร้อยละ  87.50 
2.  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  85.93     
3.  นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  คิดเป็นร้อยละ  92.84  
4.  นักเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากล่อลวง  ข่มเหง  รังแก  คิดเป็นร้อยละ  86.76 
5.  นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

คิดเป็นร้อยละ  90.76 
6.  นักเรียนมีจิตอาสา  อยู่ร่วมกันในครอบครัว  ชุมชน  และสังคมได้อย่างมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ  85.79 

ประสิทธิผล 
จากการพิจารณาผลการมีสมรรถนะของผู้เรียนด้านต่างๆ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปีการศึกษาที่แล้วอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  รวมถึงการมีนวัตกรรม  การเป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
สามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุง  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เพ่ือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น 
อยู่เสมอ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 -  ความรับผิดชอบของผู้เรียนยังไม่ค่อยยั่งยืน  บางครั้งครูยังต้องบอก  ดังนั้น  ครู  บุคคลในครอบครัว 
จึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก  เพราะการกระท าให้เด็กดูเป็นตัวอย่างย่อมดีกว่าการบอก 
   -  การยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อ่ืน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  รวมทั้งการรู้จักแบ่งปัน 
   -  การมีจิตอาสา  การอยู่ร่วมกันในครอบครัว  ชุมชน  และสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษา
ข้อมูล  สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  เพราะเมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหาร 
จัดการศึกษา  ด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน  ชุมชน
รักและหวงแหนสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา  และให้ความร่วมกับสถานศึกษา
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้วยความเต็มใจและพัฒนาไปในทางท่ีดี 
 ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน  ที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3.  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และร่วม
รับผิดชอบ 

4.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และรับทราบ  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  
การประกันคุณภาพภายใน  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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 9.  ครูได้รับการพัฒนามีความรู้  ทักษะการจัดการเรียนรู้  ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
การส่งเสริมและสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน  มีจรรยาบรรณในความเป็นครู 
 10.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่ร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประสิทธิผล 
ด้านการบริหารจัดการ  ผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ  สามารถ 

เป็นพี่เลี้ยงผู้บริหารใหม่  มีการนิเทศภายในที่เป็นระบบ  มีระบบประกันภายในที่ดี  ท าให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียน 
มีคุณภาพ  นักเรียนเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ครบทุกคน  นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองสามพญา   
ได้แก่  เด็กชายวรุต  เย็นฉ่ า  สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  (GP)  สอบได้ล าดับที่  24  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
-  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ 
-  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 
-  มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

 

 

 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม  
อย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบูรณาการภาระงาน   
ชิ้นงาน  โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยการป้องกันการทุจริต  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้   สัดส่วนคะแนน 
แต่ละหน่วย  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม  NEW  DLTV  สื่อ  60  พรรษา  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติ  จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  NEW  DLTV  ตามกระบวนการ  Active  Learning  
โดยใช้สื่อ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  หนังสือเล่มเล็ก  การท า  Mind  Mapping  นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างเป็นองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าในระบบอินเทอร์เน็ต  และห้องสมุด  
 ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนศึกษาจากป้ายนิเทศ  ป้ายในโรงเรียนและบรรยากาศตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สื่อ  60  พรรษา  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้   
มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบ  น าผลมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ  1  เรื่อง  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
จากครูภาษาอังกฤษตามระดับชั้นเรียน  มีการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของบุคคลในลักษณะนักเรียนเรียนร่วม   
มีบรรยากาศ  การเรียนรู้เชิงบวก  เด็กรักการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ 
การสอนและ  แนะน าการท างาน 
 ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน  ที่เชื่อถือได้  ดังนี้ 

โรงเรียนมีโครงการที่สนับสนุนมาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  คือ 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ซึ่งสรุปทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย  75.14                 
ดังรายละเอียด 
 1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ   
และความถนัดเป็นรายบุคคล  อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  คิดเป็นร้อยละ  74.54 
 2.  นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์
ความรู้และความสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างดี  คิดเป็นร้อยละ  74.54 
    3.  นักเรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ  70.90 

   4.  นักเรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ  65.45 
   5.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ  คิดเป็นร้อยละ  87.27 
   6.  นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ  78.18 

โครงการจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ซึ่งสรุปทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย  78.18  ดังรายละเอียด 
    1.  ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน   
คิดเป็นร้อยละ  78.18 

   2.  ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
คิดเป็นร้อยละ  78.18  
โครงการการตรวจสอบและประเมินความรู้  ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสรุปทุกตัวชี้วัด 
มีค่าเฉลี่ย  82.68  ดังรายละเอียด 
     1.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  คิดเป็นร้อยละ  89.45 
              2.  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริงและหลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ  87.27 
              3.  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  คิดเป็นร้อยละ  80 
              4.  มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  80 
              5.  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  คิดเป็นร้อยละ  80 
              6.  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  คิดเป็นร้อยละ  79.39  
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  ด้านการพัฒนาตนเอง   
 1.  นางสาววรรณดี  ช านิ   
  -  ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านการทดสอบหลังการอบรม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  TELETRAINING   
  -  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ  IQA  AWARD  หัวข้อ  “ระบบและกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  IQA  AWARD”  ภายใต้งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ภาคเหนือ 
  -  อบรม  Active  Learning 
  -  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา  เรื่อง  การตรวจสอบและทบทวนกระบวนการด าเนินงาน
ภายในสถานศึกษา  และการรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ของสถานศึกษา 
  -  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  -  ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ.  และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
  -  ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รหัสหลักสูตร  62037  โดยการเรียนรู้  จ านวน  20  ชัว่โมง 
จาก  HTTPS://THAISAFESCHOOLS.COM  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 
  -  ประชุมครูวิชาการ 
  -  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม  
 2.  นางสาวภิรฌา  พงษ์ปรีชา 
  -  ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านการทดสอบหลังการอบรม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  TELETRAINING   
  -  อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  รุ่น  1 – 8   
  -  การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
รหัสหลักสูตร  62037 
  -  ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ.  และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 3.  นางสาวรัตนาพร  คงยวง 
  -  อบรมเครือข่ายสุจริตไทย  หลักสูตรส าหรับข้าราชการ  ผ่านระบบ  E-Learning  จาก  www. 
Thaihonesty.org 
  -  อบรมออนไลน์ผ่านการทดสอบหลังการอบรม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  DLTV  TELETRAINING  
  -  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม    
  -  อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning 

https://thaisafeschools.com/
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  -  อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา  ผ่านการท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
 4.  นายไกรสร  ไกรกิจราษฎร์ 
  -  ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านการทดสอบหลังการอบรม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  TELETRAINING 
  -  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เรื่อง  กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET) 
  -  ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา   
 5.  นางสาวนิ่มนวล  มะลิ 
  -  ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านการทดสอบหลังการอบรม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  TELETRAINING      
 ประสิทธิผล     

ครจูัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  NEW  DLTV  ตามกระบวนการ  Active  Learning  โดยใชส้ื่อ  60  พรรษา   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีบันทึกหลังสอน 
และน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมนักเรียน  และสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูศึกษานักเรียนรายบุคคล  ศึกษาข้อมูลนักเรียน
จากครูประจ าชั้นเดิม  ออกเยี่ยมบ้าน  เพ่ือทราบข้อมูลของนักเรียนและน ามาสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก   เด็กรักที่จะเรียนรู้  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าความรู้ที่ได้อบรมมาและมีการแก้ปัญหา
นักเรียนร่วมกัน  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ท าให้โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะครูในกลุ่มเครือข่าย  และระดับเขตพ้ืนที่ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
-  ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยโครงงาน  แผนผังความคิด   
-  ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้น  Active  Learning 
-  ครูควรสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน  (Coding)  
การวิเคราะห์การเรียนการสอนและผลงานของนักเรียน  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  คือ  ร้อยละ  70  ยกเว้น   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  คณิตศาสตร์  ร้อยละ  69.50  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  64.78  สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม  ร้อยละ  63.35  ประวัติศาสตร์  ร้อยละ  59.42  สุขศึกษาและพลศึกษา  ร้อยละ  63.57  ศิลปะ   
ร้อยละ  63.78  การงานอาชีพ  ร้อยละ  59.57  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  61.35  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  70   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  68.00  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  69.64  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  70   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  69.83  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  70  ซึ่งโรงเรียนจะได้พัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  83.82  ผลการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  87.18  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ  83.13  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรทั้ง  5  ด้าน  ระดับดี  
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คิดเป็นร้อยละ  76.42  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  คะแนน  O-NET  
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  4  กลุ่มสาระ  ผลการทดสอบ  NT  ยังไม่ประกาศผล 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6   
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
ชั้น ไทย คณิต วิทย ์ สังคม ประวัติ สุขฯ ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ป.1 71.21 69.50 64.78 63.35 59.42 63.57 63.78 59.57 61.35 
ป.2 82.21 84.92 68.00 70.07 70.28 78.28 78.71 72.57 69.64 
ป.3 80.83 74.33 75.50 78.67 80.33 90.50 84.67 90.67 76.00 
ป.4 78.20 73.80 75.20 76.40 74.60 81.60 78.20 82.40 70.60 
ป.5 74.67 73.67 72.83 75.33 73.08 78.17 75.25 79.00 69.83 
ป.6 75.50 75.60 72.80 76.20 72.30 78.50 76.80 79.40 72.70 
รวม 462.62 451.82 429.11 440.02 430.01 470.62 457.41 463.61 420.12 

รวมเฉลี่ย 77.10 75.30 71.51 73.33 71.67 78.43 76.23 77.26 70.02 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
หมายเหตุ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ค่อนข้างต่ า  เนื่องจาก  น าคะแนนเด็กพิเศษ   
(ประเภทพิการซ้ าซ้อน  มารวมกับเด็กปกติ  แต่ให้เด็กพิเศษเรียนซ้ าชั้น  ในปีการศึกษา  2563) 
 

การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (กลุ่มนักเรียนต่างๆ)  

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแนวทาง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นโดยใช้ผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 
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ด้านคุณภาพของเด็ก 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ  กิจกรรม  มีผลการประเมินตนเอง 

ในภาพรวมทั้ง  4  ประเด็น  มีระดับคุณภาพร้อยละ  82.60  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ทั้งนี้  มีแนวทางพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

เด็กในระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยให้
ความส าคัญกับพัฒนาการด้านสติปัญญา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถแก้ปัญหา  รู้เหตุและผล  ล าดับขั้นตอนการท างานด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม  มีผลการประเมินตนเอง 

ในภาพรวมทั้ง  6  ประเด็นพิจารณา  มีระดับคุณภาพร้อยละ  86  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ทั้งนี ้ มีแนวทางพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

1. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์  จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
2. รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพต่อยอดจากประเด็นพิจารณาที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

          3.  สนับสนุนให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง  อบรม  พัฒนาตนเอง  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและน าความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้พัฒนาเด็ก  จัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน   
         4.  จัดสภาพแวดล้อม  สื่ออุปกรณ ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างรอบด้านและตลอดเวลา  สื่อการจัด
ประสบการณ์  แหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กท้ัง  4  ด้าน 
         5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา  ด าเนินการตามโครงการ  ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดการศึกษา  สรุปและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเด็ก 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ  กิจกรรม  มีผลการประเมินตนเอง 

ในภาพรวมทั้ง  4  ประเด็น  มีระดับคุณภาพร้อยละ  85   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ทั้งนี ้ มีแนวทางพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 ครูปฐมวัยควรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างครอบคลุม   
ทั้ง  4  ด้านอย่างต่อเนื่อง  จัดท าข้อมูลและพัฒนาเด็กได้เป็นรายบุคคล  พัฒนาจัดหาสื่อการเรียนรู้  ของเล่น   
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข   สร้างความเข้าใจและความมั่นใจ 
ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในแนวเดียวกัน  ส ารวจความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
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ด้านคุณภาพนักเรียน  (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน) 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในรูปแบบของโครงการ  กิจกรรม  มีผลการประเมินตนเอง 

ในภาพรวมทั้ง  6  ประเด็น  มีระดับคุณภาพร้อยละ  79.89  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  ทั้งนี ้ มีแนวทางพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 การจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่ 

1. ทักษะการอ่าน  เขียน 
2. การพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
3. การพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ด้านผลการทดสอบระดับชาติ   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านหนองสามพญาใช้นโยบายของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน  ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ต้องอ่านออก  เขียนได้ 
2. นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ขึ้นไป  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความสามารถด้านภาษาไทย  และความสามารถด้านคณิตศาสตร์   

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  และสูงกว่าระดับประเทศ   
          4.  โรงเรียนประกาศนโยบาย/วาระส าคัญ  ให้ปี  2562  ให้เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  
แก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ปกครอง  ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  โรงเรียนพิจารณา
จัดหาครูที่มีความรู้  ความสามารถ  ใจดี  รักเด็กเสียสละ  ทุ่มเท  ขยันสอน  ไม่ทิ้งห้องเรียน  ให้สอนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ท าแผนยกระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
          5.  พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)   
กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  โดยใช้สื่อ  เทคโนโลยี  เครื่องมือ  แบบทดสอบที่มีความ
ทันสมัย  มีความน่าสนใจ  มาพัฒนานักเรียนตามสาระมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  ศึกษามาตรฐาน  สาระ   
ที่นักเรียนต้องพัฒนาเร่งด่วนในกลุ่มสาระต่างๆ 
          6.  พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย  ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าเรียนรู้
และสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ 
          7.  นักเรียนได้รับการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  มีดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  การเขียนให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
การอ่าน  ไม่ออก  การเขียนไม่ได้  ต่ ากว่ามาตรฐานด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับปัญหา 
ของนักเรียนแต่ละคน  ดังนี้  

1.  กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน  ฝึกอ่าน  เขียนบัญชีค า  ตามระดับชั้น 
2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าครูผู้สอน  การพูดคุยถึงสภาพปัญหาสู่การน ามาพัฒนานักเรียนต่อไป 
3.  การประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
 

กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย  มีดังนี้ 
1. การน าเสนอภาษาไทยวันละค ากิจกรรมหน้าเสาธง 
2. การเขียนจดหมาย  เขียนเรียงความ  ท่องบทอาขยาน 
3. แต่งค าขวัญ  แต่งค าคล้องจอง  แข่งขันทางวิชาการ  โครงการรักษ์ภาษาไทย   
4. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ    
5. โครงงานภาษาไทย 
6.  บันทึกรักการอ่าน 
6. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ    

 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ผลคุณภาพของผลสัมฤทธิ์  (O-NET )  ปีการศึกษา  2562  ที่ผ่านมา 
2. ศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา  เน้นพัฒนามาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า

ระดับประเทศ  และเสริมสาระ  มาตรฐานทุกกลุ่มสาระให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน 
3. จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ  ครอบคลุมทั้งการก าหนดเป้าหมาย  การจัดการเรียนการสอน  การจัดหาจัดท า

สื่อการเรียนรู้  การฝึกท าข้อทดสอบ  O-NET  การวัดผลประเมินผล 
4. ก าหนดบทบาท  หน้าที่  ผู้รับผิดชอบ 
5. การนิเทศ ติดตาม  การอ านวยความสะดวกในการประสานการพัฒนากับกลุ่มเครือข่ายฯ 
 

ด้านคุณภาพนักเรียน  (คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน) 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ  กิจกรรม  มีผลการประเมินตนเอง 

ในภาพรวมทั้ง  4  ประเด็น  (ประเด็นที่  1  ด้านมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ประเด็นที่  2   
ด้านมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประเด็นที่  3  ด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ประเด็นที่  4  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม)  มีระดับคุณภาพร้อยละ  87.38  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
ทั้งนี ้ มีแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
 

การด าเนินการในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2562 
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1.  ส่งเสริมเชื่อมโยงคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ น าไปสู่ 
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน   

2.  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ  ความเป็นไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การไหว้การกราบ  มารยาทไทย   
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการกลุ่ม 
4.  เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  วาจาดี  มีน้ าใจ 
 

 
 

 

 
 

แนวทางการด าเนินการ 
1.  วิเคราะห์ผลคุณภาพของผลสัมฤทธิ์  (O-NET)  ปีการศึกษา  2560 - 2562  
2.  ศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา  เน้นพัฒนามาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ 

ระดับประเทศ  และเสริมสาระ  มาตรฐานทุกกลุ่มสาระให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน 
3.  จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ  ครอบคลุมทั้งการก าหนดเป้าหมาย  การจัดการเรียนการสอน  การจัดหา 

จัดท าสื่อการเรียนรู้  การฝึกท าข้อทดสอบ  O-NET  การวัดผลประเมินผล 
4.  ก าหนดบทบาท  หน้าที่  ผู้รับผิดชอบ 
5.  การนิเทศ  ติดตาม  การอ านวยความสะดวก 
6.  การประสานการพัฒนากับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ในอดีตของนักเรียน   
การด าเนินการในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2562 



~ 36 ~ 
 

 
 
 

 
 

 

กลุ่มสาระ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องเร่งพัฒนา 

(ต่ ากว่าระดับประเทศ) โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 
 

ภาษาไทย 44.02 45.92 46.58 
1.  การอ่าน 
2.  หลักการใช้ภาษาไทย   

 

ภาษาอังกฤษ 51.07 33.73 36.34 
1.  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน 
และโลก 

 

คณิตศาสตร ์
 

39.29 
 

38.06 
 

37.12 
1.  การวัด  
2.  จ านวนและการด าเนินการ 
3.  พีชคณิต  

วิทยาศาสตร์ 44.57 38.46 39.12 1.  แรงและการเคลื่อนที่ 
รวม 178.95 156.17 159.16  
เฉลี่ย 44.73 39.04 39.79  

 

ปีการศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  3  กลุ่มสาระ 
จากตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ปีการศึกษา  2560  พบว่า  คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  3  กลุ่มสาระ  ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศ  1  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ภาษาไทย 

ใน  3  กลุ่มสาระวิชาโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  และมี  1  กลุ่มสาระวิชา 
ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยน้อยไปหาคะแนนเฉลี่ยมาก  ดังนี้ 

 1.  ภาษาไทย  (44.02) ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่  1.9  และต่ ากว่าระดับประเทศ  2.56 
 2.  คณิตศาสตร์  (39.29)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  1.23  และสูงกว่าระดับประเทศ  2.17 
 3.  วิทยาศาสตร์  (44.57)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  6.11  และสูงกว่าระดับประเทศ  5.45 
 4.  ภาษาอังกฤษ  (51.07)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  17.34  และสูงกว่าระดับประเทศ  14.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2560 
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กลุ่มสาระ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องเร่งพัฒนา 

(ต่ ากว่าระดับประเทศ) โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

 
 
 

53.00 55.86 

 
 
 

55.90 

1.  มาตรฐาน  ท  3.1 
2.  มาตรฐาน  ท  5.1 
3.  มาตรฐาน  ท  2.1 
4.  มาตรฐาน  ท  4.1   

 

ภาษาอังกฤษ 
 

39.79 36.26 
 

39.24 
1.  มาตรฐาน  ต  1.3 
2.  มาตรฐาน  ต  1.2 

 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 

39.58 

 
 

37.52 

 
 
 
 
 

37.50 

1.  มาตรฐาน  ค  1.1 
2.  มาตรฐาน  ค  4.2 
3.  บูรณาการ 
4.  มาตรฐาน  ค  3.1 
5.  มาตรฐาน  ค  1.2 
6.  มาตรฐาน  ค  5.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

34.29 

 
 
 
 
 

39.78 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

39.93 

1.  มาตรฐาน  ว  2.2 
2.  มาตรฐาน  ว  5.1 
3.  มาตรฐาน  ว  3.1 
4.  มาตรฐาน  ว  1.1 
5.  มาตรฐาน  ว  6.1 
6.  บูรณาการ 
7.  มาตรฐาน  ว  4.1 
8.  มาตรฐาน  ว  3.2 
9.  มาตรฐาน  ว  7.2 

รวม 166.67 169.42 172.57  
เฉลี่ย 41.67 42.36 43.14  

 

ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระ 
จากตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ปีการศึกษา  2561  พบว่า  คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระ  ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2561 
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ใน  2  กลุ่มสาระวิชาโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  และมี  2  กลุ่มสาระวิชา 
ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยน้อยไปหาคะแนนเฉลี่ยมาก  ดังนี้ 

 1.  วิทยาศาสตร์  (34.29)  ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่  5.49  และต่ ากว่าระดับประเทศ  5.64 
 2.  ภาษาไทย  (53.00) ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่  2.86  และต่ ากว่าระดับประเทศ  2.9 
 3.  ภาษาอังกฤษ  (39.79)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  3.53  และสูงกว่าระดับประเทศ  0.55 
 4.  คณิตศาสตร์  (39.58)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  2.06  และสูงกว่าระดับประเทศ  2.08 
 
   

 
 
 

 
 

 

กลุ่มสาระ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องเร่งพัฒนา 

(ต่ ากว่าระดับประเทศ) โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 
 

ภาษาไทย 
 

55.28 
 

48.61 
 

49.07 
  

 

 
 

ภาษาอังกฤษ 

 
 

43.13 

 
 
 

31.70 

 
 

34.42 

 

 
 
 

คณิตศาสตร ์

 
 

37.50 

 
 
 

33.69 

 
 

32.90 

1.  เรขาคณิต  
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
และความน่าจะเป็น 

 

วิทยาศาสตร์ 
 

40.69 
 

34.54 
 

35.55 
1.  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

รวม 176.60 148.54 151.94  
เฉลี่ย 44.15 37.14 37.99  

 

ปีการศึกษา  2562  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  4  กลุ่มสาระ 
จากตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ปีการศึกษา  2562  พบว่า  คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  4  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   

ใน  4  กลุ่มสาระวิชาโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  ทั้ง  4  กลุ่มสาระ 
 เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยน้อยไปหาคะแนนเฉลี่ยมาก  ดังนี้ 

 1.  คณิตศาสตร์  (37.50)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  3.81  และสูงกว่าระดับประเทศ  4.6 
 2.  วิทยาศาสตร์  (40.69)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  6.15  และสูงกว่าระดับประเทศ  5.14 

   3.  ภาษาไทย  (55.28) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  6.67  และสูงกว่าระดับประเทศ  6.21 
   4.  ภาษาอังกฤษ  (43.13)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  11.43  และสูงกว่าระดับประเทศ  8.71 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2562 
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กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 44.02 45.92 46.58 53.00 55.86 55.90 55.28 48.61 49.07 

ภาษาอังกฤษ 51.07 33.73 36.34 39.79 36.26 39.24 43.13 31.7 34.42 
คณิตศาสตร ์ 39.29 38.06 37.12 39.58 37.52 37.50 37.50 33.69 32.90 
วิทยาศาสตร์ 44.57 38.46 39.12 34.29 39.78 39.93 40.69 34.54 35.55 

รวม 178.95 156.17 159.16 166.67 169.42 172.57 176.60 148.54 151.94 
เฉลี่ย 44.73 39.04 39.79 41.67 42.36 43.14 44.15 37.14 37.99 

  
ตารางเปรียบเทียบการพัฒนาผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 – 2562 
 

รายวิชา 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  (ปีการศึกษา) 

ผลการพัฒนา  2561 - 2562 
2560 2561 2562 

ภาษาไทย 44.02 53.00 55.28 +2.28 
ภาษาอังกฤษ 51.07 39.79 43.13 +3.34 
คณิตศาสตร ์ 39.29 39.58 37.50 -2.08 
วิทยาศาสตร์ 44.57 34.29 40.69 +6.40 

รวม 178.95 166.67 176.60 9.94 
เฉลี่ย 44.73 41.67 44.15 2.48 

 

วิเคราะห์ผลการพัฒนาการทดสอบ  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 - 2562 
 จากคะแนนเฉลี่ยในตาราง  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  ผลคะแนนมีระดับสูงขึ้นทุกปี   
แตใ่นปีการศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  2.56  ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
2.90  และปีการศึกษา  2562  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  6.21  กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ผลคะแนนมีระดับสูงขึ้น
และลดลงไม่แน่นอน  แต่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ทั้ง  3  ปี  ในปีการศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  14.73  ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  0.55  และปีการศึกษา  2562   
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  8.71  สาระวิชาวิทยาศาสตร์  ผลคะแนนมีระดับสูงขึ้นและลดลงไม่แน่นอน   
ในปีการศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  5.45  ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
5.64  และปีการศึกษา  2562  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  5.14  ในส่วนสาระวิชาคณิตศาสตร์  ผลคะแนน 
มีระดับสูงขึ้นและลดลงไม่แน่นอน  แต่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ทั้ง  3  ปี  ในปีการศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ  2.17  ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  2.08  และปีการศึกษา  2562  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  4.60 

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ปีการศึกษา  2560 - 2562 
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ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา  2560 - 2562  พบว่า  กลุ่มสาระวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  คือ 
ภาษาอังกฤษ  โดยคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพ่ิมขึ้น  3.34  แตค่ะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ 
และสูงขึ้นจากปี  2560 - 2562  ดังนี้  44.73/41.67/44.15  ทัง้นี้  อาจเนื่องมาจาก 

แบบทดสอบ  เป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามสาระ  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด   
ตามกลุ่มสาระวิชาซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับแนวทางในกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  มีความจ าเป็นที่โรงเรียน
ต้องมีการวิเคราะห์แบบทดสอบ  จัดหมวดหมู่ของแบบทดสอบตามสาระ  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ตามกลุ่มสาระวิชา  
และสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนได้ฝึกคิด  ฝึกท า  ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  โรงเรียนควรน าข้อมูลสารสนเทศมาศึกษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  ทั้งการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานที่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ในแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา  ส่งเสริมคุณภาพไว้ในสาระและมาตรฐานที่สูงกว่าร้อยละ  50  พัฒนาเทคนิคการเลือกตอบแบบปรนัย 
ส่งเสริมการท าแบบทดสอบแบบอัตนัยให้มากข้ึน 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน  จากการวิเคราะห์ผลคะแนนผู้เรียนรายบุคคลทั้ง  4  สาระวิชา  พบค่าความต่าง
ระหว่างผู้สอบได้คะแนนสูงสุดและต่ าสุดมีความต่างมาก  ดังนี้  ภาษาไทย 73.25/31.50  คณิตศาสตร์  55.00/15.00  
วิทยาศาสตร์  53.50/23.25  ภาษาอังกฤษ  60.00/20.00  ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพ่ิมข้ึน  ท าอย่างไร 
จะรักษาคุณภาพของนักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงและพัฒนานักเรียนที่ท าคะแนนได้ต่ าได้ 
 การวิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย  พบว่า  จากนักเรียนจ านวน  10  คน มีค่าระดับ 
ช่วงคะแนน  ดังนี้  ดีมาก  1  คน  ดี  3  คน  ค่อนข้างดี  2  คน  ปานกลาง  2  คน  พอใช้  2  คน 
 การวิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  พบว่า  จากนักเรียนจ านวน  10 คน  มีค่าระดับ 
ช่วงคะแนน  ดังนี้  ค่อนข้างดี  1  คน  ปานกลาง  6  คน  พอใช้  2  คน  ควรปรับปรุง  1  คน 
 การวิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  พบว่า  จากนักเรียนจ านวน  10  คน  มีค่าระดับ
ช่วงคะแนน  ดังนี้  ค่อนข้างดี  1  คน  ปานกลาง  6  คน  พอใช้  3  คน   

การวิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  พบว่า  จากนักเรียนจ านวน  10  คน มีค่าระดับ 
ช่วงคะแนน  ดังนี้  ดี  1  คน  ค่อนข้างดี  2  คน  ปานกลาง  3  คน พอใช้  3  คน  ควรปรับปรุง  1  คน   

เห็นได้ว่านักเรียนจะมีความถนัดและความสามารถในแต่ละสาระวิชาแตกต่างกัน  ส่งผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ย 
ในแต่ละกลุ่มสาระและภาพรวม  

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาผู้เรียนที่คุณครูใช้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามสาระ  มาตรฐาน 
รายวิชา  น ามาจัดหมวดหมู่พัฒนาผู้เรียนอาจมีความไม่ทันสมัย  ขาดความหลากหลาย  ไม่ตรงประเด็นตามตัวชี้วัดซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นของ  สสวท.  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือต่อไป 
 ครูผู้สอน  ครูผู้สอนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
แต่ครูทุกคนทุกระดับชั้นควรเสริม  ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
อย่างต่อเนื่องโดยตระหนักถึงความส าคัญของสาระ  มาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรให้ความส าคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์มากขึ้นโดยการอ านวยความสะดวกในการ
จัดหาสื่อ  อุปกรณ ์ เครื่องมือในการพัฒนา  โดยการสร้างเครือข่ายฯ  ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 นโยบายภาครัฐและหน่วยเหนือ  จากความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายบางอย่างส่งผลให้ครูมีภาระงาน
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  ให้ความส าคัญต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์น้อยลงท าให้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการพัฒนาลดลง 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการต่างๆ  ที่โรงเรียนเคยท า  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการส่งเสริมคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์  ค่านิยมอันดี   
มีความภมูิใจในท้องถิ่น 
และยอมรับการอยูร่่วมกัน 
บนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1.  นักเรียนมีความประพฤต ิ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม  จิตสังคม  และจติส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขดักับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ  80 
2.  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ  80 
3.  นักเรียนมีความภาคภมูิใจ 
ในท้องถิ่นในความเป็นไทย   
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 
ร้อยละ  80 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 
 
 

1.  นักเรียนมีความประพฤต ิ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม  จิตสังคม   
และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
คิดเป็นร้อยละ  86.63 
2.  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ  87.04 
3.  นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย   
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทย 
และแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสม 
ในชีวิตประจ าวัน 
คิดเป็นร้อยละ  87.59 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ในท้องถิ่น 

1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้และมสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย  และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน  ร้อยละ  75 
2.  นักเรียน  เยาวชน   
และประชาชน  ปลูกจิตส านึก   
เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟ ู
และสบืสานภูมิปัญญา 
และคณุค่าทางวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชน  ร้อยละ  75 
3.  นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น
ได้เรียนรู้ถึงความส าคญัรู้จักวิถีชีวติ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันสร้างความ
ภาคภูมิใจ  และส านึกรักบ้านเกดิ 
ร้อยละ  75 
4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในวันส าคญั
ทางศาสนา  วันส าคัญต่างๆ   
และประเพณีต่างๆ   
ของชุมชน  ร้อยละ  75 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 
 
 

1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
และมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย  และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของชุมชน   
คิดเป็นร้อยละ  95 
2.  นักเรียน  เยาวชน   
และประชาชน   
ปลูกจิตส านึกเกิดความ
ตระหนักและเข้ามามสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
และสบืสานภูมิปัญญา 
และคณุค่าทางวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชน   
คิดเป็นร้อยละ  95 
3.  นักเรียน  และเยาวชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู ้
ถึงความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอัน
สร้างความภาคภมูิใจ   
และส านึกรักบ้านเกดิ 
คิดเป็นร้อยละ  95 
4.  นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในวันส าคัญทางศาสนา   
วันส าคัญต่างๆ   
และประเพณีต่างๆ   
ของชุมชน   
คิดเป็นร้อยละ  92 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 โครงการส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่าน  การเขียน 
การสื่อสาร  การคดิค านวณ 
การคิดวิเคราะห ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ปญัหา 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

1.  นักเรียนมีความสามารถ 
ในการอ่านและเขยีนได้เหมาะสม 
ตามระดับช้ัน  ร้อยละ  70 
2.  นักเรียนมีความสามารถในด้าน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน  ร้อยละ  70 
3.  นักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน  ร้อยละ  70 
4.  นักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์   
คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่างๆ 
อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  70 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 
 
 

1.  นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขยีนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน   
คิดเป็นร้อยละ  78.85 
2.  นักเรียนมีความสามารถ
ในด้านการสื่อสาร 
ทั้งภาษาไทย   
และภาษาอังกฤษเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน   
คิดเป็นร้อยละ  77.36 
3.  นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดค านวณเหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
คิดเป็นร้อยละ  82.20 
4.  นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์   
คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม   
คิดเป็นร้อยละ  81.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 44 ~ 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

4 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพัฒนาการ 
จากผลการสอบวดัระดับชาติ  
และความพร้อมในการศึกษาต่อ 

1.  นักเรียนมีความก้าวหนา้ 
จากพ้ืนฐานเดิมในแตล่ะป ี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ  ตามหลักสตูร   
อย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง  ร้อยละ  70 
2.  นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบระดบัชาต ิ
ของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น   
หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ  70 
3.  นักเรียนมีความรู้  ทักษะ   
และเจตคติทีด่ี  พร้อมท่ีจะศึกษาตอ่ 
ในระดับชั้นที่สูงข้ึนหรือมีวุฒภิาวะ 
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ  75 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 
 
 

1.  นักเรียนมีความก้าวหนา้ 
จากพ้ืนฐานเดิมในแตล่ะป ี
ในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆ   
ตามหลักสูตร   
อย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง   
คิดเป็นร้อยละ  82.58 
2.  นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบระดบัชาต ิ
ของผู้เรียนมีพัฒนาการ
สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ  78.40 
3.  นักเรียนมีความรู้  
ทักษะและเจตคติทีด่ี  
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
หรือมีวุฒิภาวะ 
ทางอาชีพเหมาะสม 
กับช่วงวัย 
คิดเป็นร้อยละ  84.20 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 โครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง 
ศักยภาพคน 

1.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  
และใช้สื่อเทคโนโลยีค้นหาข้อมลู 
ได้คล่องแคล่วตามวัตถุประสงค ์
ร้อยละ  70 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีกราฟิกออกแบบได้
สอดคล้องกับเนื้อหาและนา่สนใจ  
เป็นแบบอย่างท่ีดี  ให้ค าแนะน า  
ช้ีแนะแก่ผู้อื่นได้  ร้อยละ  70 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจ  และใช้สื่อเทคโนโลยี
ค้นหาข้อมูลได้คล่องแคล่ว
ตามวัตถุประสงค ์
คิดเป็นร้อยละ  73.63 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยีกราฟิก
ออกแบบได้สอดคล้อง 
กับเนื้อหา  และน่าสนใจ   
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
ให้ค าแนะน า  ช้ีแนะ 
แก่ผู้อื่นได้   
คิดเป็นร้อยละ  75.71 

6 โครงการส่งเสริม 
กระบวนการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม 
 

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะหต์นเอง  ก าหนดเนื้อหา
สาระกจิกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบคุคล   
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ   
ร้อยละ  75 
2.  นักเรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคดิ  ได้ปฏิบัติจริง 
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลาย  สรุปองค์ความรู ้
และความสามารถน าไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างด ี
ร้อยละ  75 
 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ตนเอง  
ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจ  
และความถนดั 
เป็นรายบุคคล   
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
คิดเป็นร้อยละ  74.54 
2.  นักเรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคดิ   
ได้ปฏิบตัิจริงด้วยวิธีการ 
และแหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลาย  สรุปองค์
ความรู้และความสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างดี   
คิดเป็นร้อยละ  74.54 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

6 โครงการส่งเสริม 
กระบวนการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม 
 

3.  นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ  แสดงออก 
น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเหน็ 
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน 
และแสวงหาความรูจ้ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง   
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ร้อยละ  75 
4.  นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู ้
และทักษะด้านต่างๆ  ร้อยละ  75 
5.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
นักเรียนมสี่วนร่วมในการผลิตสื่อ 
ร้อยละ  75 
6.  นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง  ร้อยละ   75 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

3.  นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ  
แสดงออก  น าเสนอผลงาน   
แสดงความคดิเห็น 
คิดเป็น  ท าเป็น 
รักการอ่าน  และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลย ี
ด้วยตนเอง   
อย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ  70.90 
4.  นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ   
คิดเป็นร้อยละ  65.45 
5.  นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการผลติสื่อ 
คิดเป็นร้อยละ  87.27 
6.  นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยั 
อย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ  78.18 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 โครงการจดัการเรียนการสอน
ยึดโยงกับบรบิทของชุมชน 
และท้องถิ่นพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพ 

1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  75 
2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
ร้อยละ  75 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
จากแหล่งเรยีนรู ้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  78.18 
2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ  78.18 

8 โครงการการตรวจสอบ 
และประเมินความรู ้
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

1.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  ร้อยละ  80 
2.  มีการประเมินนักเรียน 
จากสภาพจริงและหลากหลาย 
ร้อยละ  75 
3.  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบ  ร้อยละ  75 
4.  มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวดั 
และประเมินผลทีเ่หมาะสม 
กับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน  ร้อยละ  75 
5.  นักเรียนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
ร้อยละ  75 
6.  มีการให้ข้อมูลย้อนกลบั 
แก่ผู้เรยีน  และผู้เรยีนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง  ร้อยละ  70 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก   
คิดเป็นร้อยละ  89.45 
2.  มีการประเมินนักเรียน 
จากสภาพจริง 
และหลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ  87.27 
3.  มีขั้นตอนตรวจสอบ 
และประเมินอยา่งเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ  80 
4.  มีการใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวดั 
และประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับเปา้หมาย 
และการจัดการเรยีน 
การสอน   
คิดเป็นร้อยละ  80 
5.  นักเรียนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
คิดเป็นร้อยละ  80 
6.  มีการให้ข้อมูลย้อนกลบั 
แก่ผู้เรยีน  และผู้เรยีน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ  79.39 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

9 โครงการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด 

1.  นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน   
การเขียน  การฟัง  รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่างต่างๆ 
รอบตัว  ร้อยละ  75 
2.  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู ้
ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได ้
สนุกกับการเรียนรู้  ร้อยละ  75 
3.  มีการพัฒนาห้องสมุด 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ร้อยละ  75 
4.  มีการค้นคว้าของบุคลากร 
ในโรงเรียน  และชุมชน   
ร้อยละ  75 
 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนมีนิสยั 
รักการอ่าน  การเขียน   
การฟัง  รู้จักแสวงหาความรู ้
จากแหล่างต่างๆ  รอบตัว 
คิดเป็นร้อยละ  88  
2.  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู ้
ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู ้
คิดเป็นร้อยละ  93 
3.  มีการพัฒนาห้องสมุด 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ  99 
4.  มีการค้นคว้า 
ของบุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ  98 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

10 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 1.  นักเรียนไดเ้รียนรู ้
จากประสบการณ์ตรง   
จากแหล่งเรยีนรู้  ร้อยละ  90 
2.  นักเรียนมีความรู ้
และประสบการณ์จากสถานที่จริง
มาประยุกต์ใช้  และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
ร้อยละ  90 
3.  นักเรียนและครูมีความสมัพันธ์ 
ที่ดี  และท ากิจกรรมร่วมกัน 
ร้อยละ  90 
4.  นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ  90 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง   
จากแหล่งเรยีนรู ้
คิดเป็นร้อยละ  100 
2.  นักเรียนมีความรู ้
และประสบการณ ์
จากสถานที่จริง 
มาประยุกต์ใช้   
และสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
คิดเป็นร้อยละ  93.67 
3.  นักเรียนและคร ู
มีความสมัพันธ์ที่ดี   
และท ากิจกรรมร่วมกัน 
คิดเป็นร้อยละ  97.87 
4.  นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นร้อยละ  95.74 

11 โครงการส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกาย 
และสุขภาพจิต 

1.  นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรง  ร้อยละ  75 
2.  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด   
ร้อยละ  75 
3.  นักเรียนรักษาอารมณ ์
และสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ 
ร้อยละ  75 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง 
คิดเป็นร้อยละ  87.50 
2.  นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด    
คิดเป็นร้อยละ  85.93 
3.  นักเรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ 
คิดเป็นร้อยละ  92.84 

 
 
 
 
 
 



~ 50 ~ 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 โครงการส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกาย 
และสุขภาพจิต 

4.  นักเรียนรู้และมีวิธีการป้องกัน 
ตนเองจากล่อลวง  ข่มเหง  รังแก 
ร้อยละ  75 
5.  นักเรียนไมเ่พิกเฉย 
ต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ  75 
6.  นักเรียนมีจิตอาสา  อยู่ร่วมกัน
ในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  ร้อยละ  80 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

4.  นักเรียนรู้และมีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากล่อลวง   
ข่มเหง  รังแก 
คิดเป็นร้อยละ  86.76 
5.  นักเรียนไมเ่พิกเฉย 
ต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ  90.76 
6.  นักเรียนมีจิตอาสา   
อยู่ร่วมกันในครอบครัว  
ชุมชน  และสังคม 
ได้อย่างมีความสุข   
คิดเป็นร้อยละ  85.79 

12 โครงการอาหารกลางวัน 1.  เด็กปฐมวัย  ถึงนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ทุกคน   
ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
ร้อยละ  100 
2.  นักเรียนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ  ร้อยละ  100 
3.  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์  ร้อยละ  95 
4.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง  ร้อยละ  95 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  เด็กปฐมวัย  ถึงนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
ทุกคน  ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน 
คิดเป็นร้อยละ  100 
2.  นักเรียนไดร้ับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคณุค่า 
ตามหลักโภชนาการ 
คิดเป็นร้อยละ  100 
3.  นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ ์
คิดเป็นร้อยละ  90 
4.  นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 
คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 51 ~ 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1.  นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  
สังคม  และสติปญัญา 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ  75 
2.  การเรียนการสอนบรรล ุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ร้อยละ  75 
3.  นักเรียนได้ปฏิบัตติน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว 
และในชุมชน  ร้อยละ  75 
 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ  สังคม   
และสติปัญญาตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง 
คิดเป็นร้อยละ  87.33   
2.  การเรียนการสอนบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ  86.67   
3.  นักเรียนได้ปฏิบัตติน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว 
และในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ  88.67 

14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการ 
และพัฒนาสถานศึกษา 

1.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  ร้อยละ  80 
2.  การมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา   
ร้อยละ  80 
3.  การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย  ร้อยละ  80 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  การมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ  82.78   
2.  การมีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพ 
ของสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ  84.27 
3.  การวางแผน 
และด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ  83.89   

 

 
 
 
 
 
 



~ 52 ~ 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการ 
และพัฒนาสถานศึกษา 

4.  การวางแผนพัฒนาคร ู
และบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ  ร้อยละ  80 
5.  ร้อยละของการ 
จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้
6.  ร้อยละของการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
และการจัดการเรยีนรู ้

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

4.  การวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ  86.85 
5.  การจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้
คิดเป็นร้อยละ  80 
6.  การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
และการจัดการเรยีนรู ้
คิดเป็นร้อยละ  81.67 

15 โครงการระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1.  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   
ร้อยละ  70 
2.  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษามุ่งเน้นคณุภาพ
ตามมาตรฐาน  ร้อยละ  70 
3.  สถานศึกษาจัดการและบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ  70 
4.  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา  ร้อยละ  70 
5.  สถานศึกษาด าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ร้อยละ  70 
 
 

 1.  สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ  83.33 
2.  สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
คิดเป็นร้อยละ  86.67 
3.  สถานศึกษาจัดการ 
และบรหิารข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ  83.33 
4.  สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ  86.67 
5.  สถานศึกษาด าเนินการ
ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ  80  
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

15 โครงการระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

6.  สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา  ร้อยละ  70 
7.  สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  ร้อยละ  70 
8.  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ  70 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

6.  สถานศึกษาประเมิน
คุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ  90   
7.  สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีที่เสนอผล
การประเมินคณุภาพภายใน  
คิดเป็นร้อยละ  96.67   
8.  สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง   
คิดเป็นร้อยละ  83.33  

16 โครงการบริหารงบประมาณ  
สินทรัพย์และพัสด ุ

1.  การด าเนินงานด้านการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีถูกต้อง 
ร้อยละ  100 
2.  การด าเนินงานด้านการเงิน 
การบัญชี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ร้อยละ  100 
3.  การด าเนินงานด้านการพัสดุ
ถูกต้อง  ร้อยละ  100 

1.  วางแผน 
การด าเนินงาน  (P) 
2.  ด าเนินงาน 
ตามแผนที่วางไว้  (D) 
3.  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน 
ตามแผน  (C) 
4.  ประเมินผล 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  (A) 

1.  การด าเนินงาน 
ด้านการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ  100 
2.  การด าเนินงาน 
ด้านการเงิน  การบญัชี  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ  100 
3.  การด าเนินงาน 
ด้านการพัสดุถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ  100 

 

 ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ได้จัดท าโครงการของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งสิ้น  16  
โครงการ  มีโครงการที่ประสบผลส าเร็จจ านวน  14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  87.5  มีโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จ านวน  2  โครงการ  คือ  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์ข้อที่  1 – 4  และโครงการอาหารกลางวัน  วัตถุประสงค์ข้อที่  3  คิดเป็นร้อยละ  12.5      
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งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส าเร็จ  (การศึกษาปฐมวัย) 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 
 
 
 

โครงการสร้างเสรมิพัฒนาการ
ทั้ง  4  ด้าน 

1.  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได้
ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80   
2.  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณไ์ด้
ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80    
3.  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80   
4.  เพื่อสร้างเสริม 
ด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
และแสวงหาความรูไ้ดร้ะดับดี
ขึ้นไป  ร้อยละ  75   
  

1.  การวางแผน  
(Plan) 
2.  การปฏิบัติ  (Do) 
2.1.  กิจกรรม 
ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง
ประจ าเดือน 
2.2  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถนะทางร่างกาย 
2.3  กิจกรรมพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก 
2.4.  กิจกรรมพัฒนา
สมาธิ  (การคีบถั่ว 
ด้วยตะเกียบ) 
2.5.  กิจกรรม 
เล่นกลางแจ้ง 
2.6.  กิจกรรม 
การทักทาย
ภาษาอังกฤษยามเช้า 
2.7.  กิจกรรมวันส าคญั 
2.8.  กิจกรรม 
เกมการศึกษา 
2.9.  กิจกรรมโครงงาน 
2.10.  กิจกรรม 
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
2.11.  ศึกษาแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน/ภายนอก 
3.  การตรวจสอบ/
ประเมินผล  (Check) 
4.  แนวทางการน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุง  (Act) 

1.  เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ระดับด ี
ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ  82.60 
2.  เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออก 
ทางอารมณไ์ด้ระดับด ี
ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ  82.60          
3.  เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ด ี
ของสังคมระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ  85.86 
4. เพื่อสร้างเสริม 
ด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด้
ระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  79.12 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 
 
 
 

โครงการกระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการ 
ทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   
ร้อยละ  80   
2.  สถานศึกษามีคร ู
ให้เพียงพอกับช้ันเรียน     
ร้อยละ  80 
3.  ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจดัประสบการณ์  
ร้อยละ  80 
4.  สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ 
เพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ  ร้อยละ  80  
5.  สถานศึกษามีบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  ร้อยละ  80 
6.  สถานศึกษามีระบบ
บริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม  ร้อยละ  80 
 

1.  การวางแผน 
(Plan) 
2.  การปฏิบัติ  (Do) 
2.1  กิจกรรมประชุม  
อบรม  ศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร 
2.2  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2.3  กิจกรรมประชุม  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
2.4  กิจกรรมประชุม  
อบรมและศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 
2.5  กิจกรรม 
สารสัมพันธ์ 
บ้าน - โรงเรียน 
3.  การตรวจสอบ/
ประเมินผล  (Check) 
4.  แนวทางการน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุง  (Act) 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการ 
ทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  
คิดเป็นร้อยละ  92   
2.  สถานศึกษามีคร ู
ให้เพียงพอกับช้ันเรียน    
คิดเป็นร้อยละ  84 
3.  ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจดัประสบการณ์  
คิดเป็นร้อยละ  80 
4.  สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้  
อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ  92 
5.  สถานศึกษามีบริการ
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
คิดเป็นร้อยละ  80 
6.  สถานศึกษามีระบบ
บริหารคณุภาพ 
ที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
คิดเป็นร้อยละ  88 
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ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

วิธีด าเนินการ  (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

1.  ครูปฐมวัย  ร้อยละ  80 
สามารถจัดประสบการณ ์
ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ 
เต็มศักยภาพ  
2.  ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข   
3.  ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับวัย 
4.  ครูปฐมวัย  ร้อยละ  80  
มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 

1.  การวางแผน 
(Plan) 
2.  การปฏิบัติ  (Do) 
2.1  กิจกรรมอบรม/
พัฒนาตนเอง 
2.2  กิจกรรมวิจัย 
ในช้ันเรียน 
2.3  กิจกรรม 
การผลิตสื่อ 
2.4  กิจกรรมโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
2.5  กิจกรรม 
ตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย 
2.6  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2.7โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน/  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
2.8  กิจกรรม 
สารสัมพันธ์ 
บ้าน - โรงเรียน 
3.  การตรวจสอบ/
ประเมินผล (Check) 
4.  แนวทางการน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุง  (Act) 

1.  ครูปฐมวัย   
สามารถจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสรมิให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
คิดเป็นร้อยละ  84 
2.  ครูปฐมวัย  
สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข 
คิดเป็นร้อยละ  88  
3.  ครูปฐมวัย  
จัดบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ 
และเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับวัย 
คิดเป็นร้อยละ  88 
4.  ครูปฐมวัย  
มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ ์
และพัฒนาเด็ก   
คิดเป็นร้อยละ  80 
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 

มาตรฐาน  ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละที่ได้ 

ผลการประเมิน 

ไม่
บรรลุ 

บรรลุ 

1.  ด้านคุณภาพของเด็ก 1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

80 82.60  √ 

1.1.1  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 95.65 

1.1.2  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 82.60 
1.1.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 

73.91 

 1.1.4  เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ  และสิ่งเสพติด 

78.26 

1.2  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 80 82.60  √ 
1.2.1  เด็กร่าเริงแจ่มใสและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

 78.26 

1.2.2  เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 86.95 
1.2.3  เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย 

86.95 

1.2.4 เด็กชื่นชมศิลปะดนตรี 
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

78.26 

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 80 85.86  √ 
1.3.1  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ   
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 

 82.60 

1.3.2  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 

86.95 

1.3.3  เด็กสามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

86.95 

1.3.4  เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

86.95 
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มาตรฐาน  ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละที่ได้ 

ผลการประเมิน 

ไม่
บรรลุ 

บรรลุ 

1.  ด้านคุณภาพของเด็ก 1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 75 79.12  
 

√ 
1.4.1  เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
  ซักถามอย่างตั้งใจ 

 
 

78.26 

1.4.2  เด็กมคีวามคดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   

78.26 

1.4.3  เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

82.60 

  1.4.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

73.91 

 1.4.5  เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

82.60 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   
คะแนนที่ได้  94.32  ระดับคุณภาพ  5  (เฉลี่ย  4.86)  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 
 

เกณฑ์น้ าหนักคะแนนเต็ม  100  คะแนน  (ภาพรวมของสถานศึกษา)  
 

คะแนนที่ค านวณได้  (เต็ม  100  คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ดีเยี่ยม 
75.00 –  89.99 4 ดีมาก 
60.00 –  74.99 3 ดี 
50.00 –  59.99 2 พอใช้ 
00.00 –  49.99 1 ปรับปรุง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (พ.ศ.  2554 - 2558) 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.77 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.77 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 
•  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้    ใช ่   ไม่ใช่ 
•  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย   
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 1.  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์และจิตใจ  และสติปัญญาสมวัย  มีความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป  สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พัธกิจ  และเป้าหมายของการจัดตั้ง
สถานศึกษาเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก  คือ  วาจาดี  มีน้ าใจ  ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อม 
งามตา  ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และการด าเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
เด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของสถานศึกษา 
 2.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสยัทัศน์  มุ่งมั่น  เสียสละ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 3.  ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  โดยบูรณาการเข้ากับการเล่นและกิจกรรมหลัก 
ทั้ง  6  กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 4.  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาจากต้นสังกัดทุกปี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1.   เด็กบางส่วนขาดความประหยัดในด้านการใช้ของที่มีอยู่  ไม่รู้จักการยกมือไหว้เมื่อท าผิด  ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น  หรือบอกเหตุผลในการตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  และไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ด้านต่างๆ  มีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาค่อนข้างน้อย  ไม่จัดที่พักส าหรับส าหรับเด็กป่วยที่แยกเป็นสัดส่วน  และขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานต่างๆ  ในเรื่อง 
การป้องกันด้านความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก 
 3.  การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล  กลุ่มเล็ก  และกลุ่มใหญ่  ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ 
ที่เด็กได้เล่นและลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมของเด็กไม่ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  2553 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ครูควรปลูกฝังลักษณะนิสัยด้านความประหยัด  การรู้จักการยกมือไหว้เมื่อท าผิด  และส่งเสริมให้เด็ก 
กล้าแสดงออก  ได้แสดงความคิดเห็น  และทักษะในการแก้ปัญหา  ระยะเวลาในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  2  ปี 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1)  สถานศึกษาควรพัฒนาด้านความรู้  ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาและให้เข้ามา 
มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน  ภายในระยะเวลา  1  ปี 
  2)  สถานศึกษาควรจัดที่แยกเป็นสัดส่วนส าหรับเด็กป่วย  และประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับองค์กรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ  ในเรื่องการป้องกันด้านความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก  
ภายในระยะเวลา  1  ปี 
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 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรจัดกจิกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล  กลุ่มเล็ก  และกลุ่มใหญ่  ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่เด็ก
ได้เล่นและลงมือกระท า  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมของเด็กท่ีต่อเนื่อง  ภายในระยะเวลา  2  ปี 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี   
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ไม่มี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  (พ.ศ.  2554 – 2558) 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  และมีจิตสาธารณะ 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 6.85 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 4.78 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
และรักษามาตรฐาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.71 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
 •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 
•  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้    ใช ่   ไม่ใช่ 
•  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  รอบสาม   
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา)  (พ.ศ.  2554 – 2558) 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไม่ได้ 
มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  ดีมาก  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11  ระดับคุณภาพ  
ด ี ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่  4, 6, 12  ระดับคุณภาพ  พอใช้  ได้แก่  มาตรฐานที่  -  ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง  ได้แก่  ตัวบ่งชี้
ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน       
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
  

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  มีสุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  แจ่มใส  หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุข  ความรุนแรง   
และปัญหาทางเพศ  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เห็นประโยชน์ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  รวมทั้งมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณลักษณะวาจาดี  มีน้ าใจเป็นอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมงามตา 
เป็นเอกลักษณ์  และประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  และผู้เรียนขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ  เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน 
 2.  สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ใช้หลักธรรมาภิบาล   เป็นธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีการจัดโครงสร้างบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ด้านวิชากร  งบประมาณ  บริหารบุคคล  และบริหารงาน
ทั่วไปอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สถานศึกษามีบรรยากาศ
ที่ดี  สะอาดถูกสุขลักษณะ  มีความปลอดภัยและสวยงาม  โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเข้มแข็ง  
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความสัมพันธ์กับชุมชนในทางท่ีดี 
 3.  ครูได้รับการพัฒนา  เข้าอบรม  สัมมนา  โดยเฉลี่ย  60  ชั่วโมง/ปี/คน  ได้รับการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบอย่างสม่ าเสมอ  สามารถจัดการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  ตามกฎกระทรวงฯ  ที่ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  พ.ศ.  2553  โดยได้รับการสนับสนุนและการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด 
 

จุดที่ควรพัฒนา    
 1.   ผู้เรียนบางส่วนมีขาดทักษะในการคิดรวบยอด   และมีผลทดสอบระดับชาติ  (O – NET)  คะแนนเฉลี่ย   
รวมทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
และศิลปะ  มีระดับคุณภาพพอใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศไม่มีพัฒนาการ 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีบทบาทค่อนข้างน้อยในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบาย  และแผนพัฒนา 
ของสถานศึกษา  การจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ให้ความเหน็ชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน  และแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ 
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  3.  ครูบางสว่นขาดการวิเคราะหผ์ลการประเมินและน ามาใช้สอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา  
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษามีครูไม่ครบชั้น  และครูสอน 
ไม่ตรงวิชาเอก  การวัดและการประเมินผลยังเน้นเฉพาะความรู้  และความจ ามากกว่าประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  การน าความรู้ไปใช้  และการท าวิจัยของครูยังไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  2553 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1)  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการเรียนและการ
ทดสอบระดับชาติ  ควรน าผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ควรจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศให้เพียงพอ  ภายในระยะเวลา  2  ปี 
  2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ควรได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง  ควรได้รับการส่งเสริม
และฝึกฝนให้ได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ฝึกให้รู้จักสังเกต  การคิดแก้ปัญหา  รู้จักการใช้เหตุผลจากการอ่าน  
การเขียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีสติและสร้างสรรค์  โดยการฝึก
ปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะทางการคิดค านวณ  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ภายในระยะเวลา  2  ปี 
  3)  ครูควรจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาความรู้ที่มีเนื้อหาตรงกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอก  น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง  และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น  เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และและการคิด  โดยฝึกการอ่าน  
การฟัง  การสรุปประเด็นจากการเรียนรู้  ฝึกการน าเสนอด้วยวาจาและการเขียนรายงานแนวทางการสรุป   
ภายในระยะเวลา  2  ปี 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบาย  
และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  การจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน  และแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงาน 
ตามระเบียบ  ภายในระยะเวลา  1  ป ี   
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรตามท่ี
ออกแบบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  โดยอาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  เน้นฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เหตุผล 
จากการอ่าน  การเขียน  การสังเกต  การสรุปประเด็นจากการเรียนรู้  ภายในระยะเวลา  1  ปี 
  2)  ครูควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  สังเกต  สัมภาษณ์ผู้เรียนทุก
คน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ  อย่างแท้จริง  น าไปสู่การพัฒนา  ภายในระยะเวลา  1  ปี 
  3)  ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้จริง  รวมทั้งน าผลวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ภายในระยะเวลา  2  ปี 
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 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี   
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ไม่มี 
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ภาคผนวก  
 

-  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
-  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 
 -  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ที่  28/2562  เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562  

-  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ที่  15/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามระบบประกัน 
คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยปีที่  3  ปีการศึกษา  2562 

-  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

-  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562   

-  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ที่  019/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
ของสถานศึกษา  (SAR)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562 

-  ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองสามพญา  ที่  24/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
ปีการศึกษา  2562 
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นายณรงค์  ภาคภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
2.  นางสาวนิ่มนวล  มะลิ ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
3.  นางสาววรรณดี  ช านิ ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
4.  นายไกรสร  ไกรกิจราษฎร์ ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
5.  นางสาวภิรฌา  พงษ์ปรีชา ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
6.  นางสาวรัตนาพร  คงยวง ครูผู้ช่วย 
7.  นางสาวไพริน  ตูมหอม ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
8.  นายสาย  โพธิ์บุญ       ช่างปูน  ชั้น  4  ระดับ  ช  4  
9.  นางสาวอัจฉราภรณ์  ภักดี       ธุรการโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


