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ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร 

 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที่ 1     ถนน  -  ต าบล หนองกระดิ่งอ าเภอ  คีรีมาศ   
จังหวัด  สุโขทัย  รหัสไปรษณีย์   64160   โทรศัพท์   095-846-0960   โทรสาร   -       E – mail 
kritsada-2157@hotmail.com  website.  htpp://school.obec.go.th/bannongkarding      สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเนื้อที ่3 ไร ่63 ตารางวา  มีเขตพ้ืนที่บริการ 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1- 6 ต าบล  หนองกระดิ่ง          
มีจ านวนบุคลากรประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ   1 คนและครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน รวมทั้งหมด 21 คนจ านวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน แบ่งเป็นชาย 
105 คนและเป็นหญิง 99 คน 
                                   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ   
๑. ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนใ นทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีแนวทางในการจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้อง
กับหลักการเรียนรู้ของสมอง คือ "กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม" ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา การจัด
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์ 
จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก เป็นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และ
หลักการท างานของสมองอย่างชัดเจน เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ครบทุกด้าน ช่วยเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งสาระการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ส าคัญ ช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถในการจ า การคิด และการแก้ปัญหา และช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กันไป เด็กจะสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ สังเกตได้จาก
เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระโดดขาเดียว กระโดดไปข้างหน้าโดยไม่เสียการทรงตัว 
รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนด้วยมือทั้งสองข้าง เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว โดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรม มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการรอคอยตามล าดับก่อนและหลัง รู้จักเข้าแถวในการ
รับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ร่าเริง แจ่มใส เล่นและท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ชื่นชอบและพอใจกับผลงานของตนเองและของอ่ืน แสดง
สีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้ง
ของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่แกล้งเพื่อน ท างานกลุ่มอย่างมีระบบและรู้จักวางแผนในการท างานกลุ่ม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ ตัวมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สังเกตได้จากการท างาน เขียน ชื่อ-สกุล ได้ รู้จัก
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ช่วงเวลากลางวันกลางคืน สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง มีความคิดตามจินตนาการตาม
วัย บอกต าแหน่งทิศทางได้  เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ล าดับ จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งของได้ 

๒. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
โรงเรียนควรจัดท าโครงการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนา ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตามความเหมาะสม ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโรงเรียน
ควรด าเนินการส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย อันเป็นพื้นฐานของการท ากิจกรรมอ่ืน ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และโรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมให้เด็กได้
ฝึกฟัง พูด ให้คล่องแคล่วและฝึกกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  
ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม 
เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์   การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การ สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง             
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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๒. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
              โรงเรียนควรด าเนนิการสง่เสริมพัฒนาครูให้จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรสีาขาปฐมวยั  หรอืที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  วิเคราะห์
สังเคราะห์  และการเก็บเอกสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ   
๑. ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์    การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข
ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี  มีสุข มีการจัดประสบการณ์    ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็ก
ได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน                             
ให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ทางด้านร่างกายพัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจเด็ก
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและ มีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์      การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มี
ความสุข     จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็ก 

๒. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 โรงเรียนควรจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มี
การใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
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ส่วนที่  ๒  ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที่ 1     ถนน  -  ต าบล หนองกระดิ่งอ าเภอ  คีรีมาศ  
จังหวัด  สุโขทัย  รหัสไปรษณีย์   64160   โทรศัพท์   055  - 695005  โทรสาร        E – mail kritsada-
2157@hotmail.com     website.  htpp://school.obec.go.th/bannongkardingสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเนื้อที่ 3 
ไร่ 63 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1- 6 ต าบลหนองกระดิ่ง 
 โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น ปี พ.ศ.  2487  ทางคณะอ าเภอกิ่งอ าเภอคีรีมาศ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนี้       
ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยหาวัสดุในการก่อสร้างอาคารเรียนและได้เริ่มปลูกสร้างเมื่อวันที่    
28  มีนาคม  2487 เป็นอาคารไม้ชั่วคราวขนาด  10 X 20  เมตร  ขนาด  3  ห้องเรียน  ราคาประมาณ  
20,000  บาท  

ปีการศึกษา  2493  จ านวนนักเรียนได้เพ่ิมข้ึน  อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  คณะครูได้
ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนต่อเติมอาคารเรียนไปอีกโดยยาวด้านละ  8  เมตร  คิดเป็นราคา  35,000  บาทในปี
นี้ทางราชการได้เปลี่ยนนามโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร  เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  ปีนี้มีนักเรียน  
212  คน  และขยายที่ดินออกไปอีก  100  ตารางวา 

ปี พ.ศ.  2499  หมู่  3, 4  ต าบลโตนด  หมู่บ้านหนองกระดิ่งได้แยกโรงเรียนไปเรียน  2  หมู่บ้าน 
เพราะเดินทางไปมาต้องใช้เรือพาย 

ปี  พ.ศ.  2500  คณะครู  กรรมการศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าอาคารเก่าช ารุดทรุดโทรมมาก  
ฝนตกหลังคารั่วจึงพร้อมใจกันซ่อมแซมและในปีนี้ได้ซื้อที่ดินเพ่ิมข้ึนอีก  1  ไร่  100  ตารางวาและช่วยกันหาวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  เมื่อวันที่  13  เมษายน  พ.ศ. 2500  ตามแบบ ป. 2  พิเศษ  2  ชั้น  ขนาดกว้าง  8  
เมตร ยาว  25  เมตร  รวม  6  ห้องเรียน  ใช้เสาไม้แก่น  พื้นไม้สักท้ังสิ้น  ไม่มีฝา  มุงสังกะสี  พื้นมีชั้นเดียว   
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  40,000  บาท   ใช้เป็นสถานที่เรียน  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2503  และ
ในปี  พ.ศ.  2504  ทางราชการได้ให้งบประมาณ  ซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน  4,000  บาท 

ในปี  พ.ศ. 2534  ทางโรงเรียนได้รับนโยบายจากส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เข้าโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยมีนายวุฒิชัย  จิ๋วนารายณ์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่มีคณะครูทั้งหมด  
14  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในปี  2534  มีทั้งหมด  30  คน 

ในปี  พ.ศ. 2536  ทางส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่  โดยใช้เป็นอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา  อาคารเรียนแบบ  สปช .  105/29  ขนาดกว้าง  6  
เมตร ยาว  27  เมตร ขนาด  4  ห้องเรียนเป็นตึก  2  ชั้น  จ านวนเงินงบประมาณ  1,300,000  บาท       
เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สมัครสมานสามัคคี ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี   
แต่สภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ชุมชนค่อนข้างยากจน  มีประชากรประมาณ   4,000  คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ทุ่งนา  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม               
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ท าบุญในวันพระและในวัน
ส าคัญทางศาสนา และประเพณีบวชพระ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน   
 มุ่งจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี  มีวินัย คุณธรรม   
จริยธรรม  เก่ง  เรียนตามความถนัด  ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความสุข  ภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อม  
ตามวิถีชีวิตความเป็นไทย   

ปรัชญาโรงเรียน 
 ริเริ่ม  เสริมปัญญา  พัฒนาสามัคคี  

อักษรย่อและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
น.ด. ยิ้มไหว้ทักทายกันบนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
 ๒.๑.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                                            

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ช านาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  รวมระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน - วัน 

           ๒. ครูที่สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา สอน
วิชา/ชั้น 

ชม.
พัฒนา 

๑ 
๒ 

นางมณฑา  เพลียไกรชุมพล 
นางชลนิภา  ยืนยงค์ 

๕1 
๕3 

๒๖ 
๒๘ 

ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๓ 

ค.บ. 
กศ.บ. 

ปฐมวัย 
สุขศึกษา 

อ.๒ 
อ.๓ 

- 
- 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑ คน  สอนไม่ตรงเอก  ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 
 
          ๓. ข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัย   ( ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖2 ) 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นอนุบาล ๒ ๑ 12 9 21 
ชั้นอนุบาล ๓ ๑ 5 12 1๗ 
รวม อนุบาล ๒ – ๓ ๒ ๑7 21 38 
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๒.๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
๓๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๒.๕๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๕ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา                         
๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา                         

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ ๘๓.๒๕ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                              ใช่            ไม่ใช่  

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี            ใช่           ไม่ใช่  

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่           ไม่ใช่  
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

√  

√ 

 √ 

 

√  
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมให้มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง วัดประสบการณ์ให้เด็ก มีการพัฒนาการทุกด้านครบอย่างสมดุล 
ให้เด็กได้เลือกเรียนตามความต้องการ และสนใจ ผ่านการเล่นและการลงมือกระท า จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนการสอน ค านึงถึงความปลอดภัย มีบริการสื่อเทคโนโลยี         ที่ทันสมัยเหมาะสมกับช่วงอายุวัย 
จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมครบทุกด้าน ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เด็กมีทักษะการสังเกต การคิด การตั้งค าถามการทดลอง สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ได้รับบรรยากาศท่ีดี 
มีความปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน เด็กช่วยเหลือตนเอง และสามารถช่วยเหลือดูแล เพ่ือนๆได้ เด็กมีความมี
ความสุขสนุกสนาน 
๓. จุดเด่น  
 เด็กช่วยเหลือดูแลปฏิบัติตนในกิจวัตรประจ าวันได้ 
๔. จุดควรพัฒนา    

 การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความอดทน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และและวัดประสบการณ์ ด าเนินการตามหลักสูตร จัดกิจกรรมไม่เน้น
วิชาการ และสอดคล้องกับท้องถิ่น มีครูครบชั้นเรียน ครูได้รับการอบรมปฐมวัย จัดการเรียนการสอนเป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม เรียนรู้สื่อที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็ก มีการประเมินพัฒนาการโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตน เด็กมีความสุขสนุกสนาน ตื่นเต้น เด็กได้ศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน ครูมีความรู้ที่จะสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้เป็นอย่างดี มีสื่อการเรียนรู้บริการให้เด็กที่
หลากหลาย เด็กได้เล่น เรียนอย่างอิสระ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก
และชุมชน 
๓. จุดเด่น  
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเด็ก 
๔. จุดควรพัฒนา    
 ครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เด็กควรศึกษาเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่อ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้เสพสื่อที่น่าสนใจของเด็ก มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เพ่ือเตรียมและเพ่ิม
ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ท าแผนการจัดประสบการณ์ จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้ครบทุกด้านทุกคน กิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย ได้เล่นและลงมือกระท า มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ได้รู้ปัญหา ข้อมูลเด็กทุกคน เด็กมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย เด็กสนุกสนาน สนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ได้เล่น 
เรียน และลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ ตามความต้องการที่หลากหลาย มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เด็กๆเริ่มฝึกคิด และการหาค าตอบแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
๓. จุดเด่น  
 ได้ปฏิบัติกิจกรรม เล่นปนเรียน และลงมือปฏิบัติจริง  
๔. จุดควรพัฒนา    
 เรื่องการฝึกการคิดวิเคราะห์ รวบรวมความคิดและแก้ปัญหา  

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ด ีมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้รับอาหารจากโครงการอาหารกลางวันทุกวันท าการ เด็กได้รับการ  ชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูง และครูบันทึกข้อมูลทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก โรงเรียน
ให้เด็กได้ดื่มนมหลังจากตื่นนอนและแนะน าให้ซื้ออาหารที่มีประโยชน์รับประทานในเวลาพักกลางวัน โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมพัฒนาตามตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย เช่น ใน
ตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติได้ตรวจสุขภาพเด็ก การแต่งกาย การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย รวมทั้ง
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว มารยาทในการรับประทานอาหาร จากโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 
กิจกรรมอาหารกลางวัน และกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๙๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้พัฒนา
เด็ก โดยการจัดกิจกรรมประจ าวัน ตามตารางกิจกรรมประจ าวันจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
โดยการน าเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียน และได้
ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ในกิจกรรมกลางแจ้งตามตารางกิจกรรมประจ าวัน จากโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา และกิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ 
ประการ ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ร้อยละ๙๐ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
หนองกระดิ่งทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย 
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จากโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน ส่งผลให้
เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมพ่ีสอนน้องและ
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน 
และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
  ด้านการ จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  โดยให้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรมและเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ  
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากโครงการ
พัฒนาบุคลากร ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีครูที่มีประสิทธิภาพครบชั้นเรียน 

ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูอย่าง
มืออาชีพ กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ด้านจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อ
ในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้  จากโครงการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน  
บ้านหนองกระดิ่ง   มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
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การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านหนองกระดิ่งมี การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์     
ที่เหมาะสม 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายใน 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย   
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เรียน เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้าน
หนองกระดิ่งได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดย
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการ
รอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีความสุข จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เรียน เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ด้านจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งได้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันใน
ชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเด็ก นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศที่ดี แจ่มใส บริเวณกว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียน
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ให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ได้
มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนอง
กระดิ่งได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                                            ปีการศกึษา  ๒๕๖2 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ดีเลิศ 
๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ครูมีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ดีเลิศ 

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ยอดเยี่ยม 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
 

       ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานระดับการศกึษาปฐมวัย 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
สรุปภาพรวม ดีเลิศ 

 
            สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดเีลิศ 
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ภาคผนวก 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ของโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

.......................................... 
                   มตทีิป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบา้นหนองกระดิ่ง เมื่อวันที่                                                                     
13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

                                        ลงช่ือ 
(นายเจียน  มิดค า) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 

 
                                        ลงช่ือ 

( นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
ที่ 21 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ปีการศึกษา 2562 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้าน
หนองกระดิ่ง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
1.2 นายอัมพร  เอมทิม  นายก อบต.หนองกระดิ่ง         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.3.นายเจียน  มิดค า   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
1.4 นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

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

2.1 นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
2.2 นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
2.3 นางมณฑา  เพลียไกรชุมพล ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายเจียน    มิดค า   ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ    ประธานกรรมการ 
3.2 นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
3.3 นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.4 นางสาวรจนา  ธารานาถ  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.5 นายชัชชัย  สนองบุญ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน  

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
4.2 นายเจียน  มิดค า  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
4.3 นายเพลิน  แดงไฟ  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ  
4.4 นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.5 นายลืม  นาจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.6 นางเปรมปรี  ใจรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.7 นางนิ่มอนงค์  วันดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.8 น.ส.ค านึง  อภิรักษ์สิทธิกร ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.9 นางระวีวรรณ  ภูสีโสม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.10 นางสาวรจนา  ธารานาถ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.11 นางชลนิภา  ยืนยงค์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 



๑๗ 

 

 

 

4.12 นางมณฑา  เพลียไกรชุมพล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.13 นางลักษณา  พละทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.14 น.ส.วิลาวัณย์  สนองบุญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.15 นายวิทยา  เขียวภักดี ครูช านาญการ   กรรมการ 
4.16 น.ส.ศุภวดี  กลิ่นเกสร ครู    กรรมการ 
4.17 นายชัชชัย  สนองบุญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
4.18 นายพงศ์ธร บัวป้อม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา
2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน
2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
ที่  35 / ๒๕๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นายกฤษดา   แจ่มทุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
2. นายเจียน     มิดค า  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ รองประธานกรรมการ  
3. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายลืม  นาจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ       
5. นางเปรมปรี  ใจรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางนิ่มอนงค์  วันดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวค านึง  อภิรักษ์สิทธิกร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางระวีวรรณ  ภูสีโสม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวรจนา  ธารานาถ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางชลนิภา  ยืนยงค์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางมณฑา  เพลียไกรชุมพล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางลักษณา  พละทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางสาววิลาวัณย์  สนองบุญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายวิทยา  เขียวภักดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
15. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร ครู    กรรมการ 
16. นายปรัชญา  ใจรักษ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
17. นายภัทรพันธ์  แจ่มทุ่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
18. นางสาววิรัญญา  รุ่งเรือง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 



๑๙ 

 

 

 

 
19. นายชัชชัย  สนองบุญ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ                               
20. พงศ์ธร บัวป้อม  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

                                    สัง่  ณ วันท่ี 18  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ลงชื่อ ................................................... 
  ( นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง.) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 

 
 
      
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                      ................................................................................. 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา        ขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  
 
 
 

  
               (นายเจียน  มิดค า)     (นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  

 
 
  
 
 
 
 
 

 



๒๑ 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง  
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                                เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนก ารบริหารและการจัดการ 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมรการเผยแพร่ 

๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ด้วยตนเอง 

๓  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๔  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   
5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน บ้านหนองกระดิ่ง มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา2563 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563   
 
 
          ลงชื่อ ...................................................  

      ( นายกฤษดา  แจ่มทุ่ง)  
      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองกระดิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนก ารบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

ขึ้นไป 

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

5) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 8๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment  Report) 
ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 
 

โรงเรียน บ้านหนองกระด่ิง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



๒๖ 

 

 

 

 

ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย

และข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๔๖๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
สุโขทัย เขต ๑ เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีจ านวนมาตรฐานระดับละ ๓ มาตรฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
  

 
(นายกษดา  แจ่มทุ่ง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

 

 

สารบัญ 
เร่ือง           หน้า  
 
ส่วนที่ ๑  บทสรุปของผู้บริหาร        ๑  
               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระดบัยอดเยี่ยม     1 
               มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก       1 
               มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ                                    ๒   
               มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      ๓                                                                               

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      4  
  ๒.๑  ข้อมูลทั่วไป                    4 
    ๒.๑.๑ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา            ๕ 
          ๒.๒   ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย        6 
               มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก              7        
               มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      7 
               มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ                         8 
         สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั ๒๕๖2       ๑2 
ภาคผนวก          13 
     บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเอง                    ๑4 
     ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    ๑ 5            
    ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                     ๑8
 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ ๒ 0                                             
          การศึกษาปฐมวยัเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                              

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  22 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 


