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ส่วนที่ 1 
 ข้อมลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป  
  ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  ท่ีอยู่ หมูท่ี่ 5  ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 
สังกดั  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1    โทรศัพท์ 093-1399510  
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายกติติพงษ ์ โปร่งเจริญ  วุฒิการศึกษา กศม. สาขาบริหา รการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้
ท่ีโรงเรียนต้ังแต่เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน  31  มนีาคม 2563  เป็นเวลา 3  ปี  7   เดือน 
 
     ประวัติโรงเรียนโดยยอ่  
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  ต้ังอยู่หมูท่ี่ 5   ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  
ด าเนินการสอนต้ังแต่ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    มนีักเรียนท้ังส้ิน  99  คน   มขี้าราชการครู 
จ านวน 5 คน ครูอตัราจ้าง จ านวน  6 คน  ครูธุรการ จ านวน 1 คน ช่างไมช้ั้น 2  จ านวน 1 คน โดยมนีายกติติ
พงษ ์ โปร่งเจริญ  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
            ปี พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จ านวน  96,000  บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ    
ป. 1 ฉ.  จ านวน  1  หลัง   5  ห้องเรียน 
            ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จัดสร้างอาคารเรียน แบบ  ป.1  ข จ านวน 1  หลัง  
4  ห้องเรียน   งบประมาณ  164,500    บาท    
            ปี พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จัดสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.104/26  จ านวน  1  
หลัง  4  ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)   งบประมาณ  2,298,000   บาท    
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรเปิดท าการสอน  2  ระดับ  คือ     
                    ระดับกอ่นประถมศึกษา  ชั้น อนุบาล  2  และ อนุบาล 3 
                    ระดับประถมศึกษา  ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
                    มนีักเรียน  99  คน   มบีุคลากรดังนี้   ผู้บริหาร  1 คน   ครูผู้สอน  จ านวน  5  คน ครูอตัราจ้าง 
จ านวน  6 คน ครูธุรการ 1 คน ช่างไมช้ั้น 2  จ านวน 1 คน (ข้อมลู  ณ  วันท่ี  29  มนีาคม  พ.ศ. 2563) 
                    - อตัราส่วนครู : นักเรียน =   9.00               - จ านวนนักเรียนต่อห้อง   =   1 : 12.38 
                    - สถิติการมาเรียน ร้อยละ  99.8                   -  ออกกลางคัน ร้อยละ  - 
                    - จบหลักสูตร  ร้อยละ  100                       -  อตัราเรียนต่อ ร้อยละ  100    
  
     ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
                  สภาพทางภูมศิาสตร์ ชุมชนในหมูบ่้านหนองเสาเถียรเป็นชุมชนท่ีมพีืน้ท่ีราบลุ่ม ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง คือรายได้เฉล่ียของ
ประชากรตามรายงานการส ารวจส ามะโนประชากรของหมูท่ี่ 5,10 และ 11 อยู่ท่ี 30,000 บาทต่อปีของ
ครอบครัว  
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                   การคมนาคม มทีางหลวงท้องถิ่น คือ ถนนสายสิงหวัฒน์ – หนองกระทุ่ม ตัดผ่านหน้าโรงเรียน 
                   ด้านเศรษฐกจิ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ท่ีส่วนมารายได้ต่ า ค่อนข้างยากจน มอีาชีพ
ทางการเกษตรท่ีสืบทอดมาจากรุ่นพอ่แม ่(ท านา ท าไร่ เล้ียงสัตว์) การประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ต้องขึ้นอยู่กบั
สภาพดิน ฟาู อากาศ  ซ่ึงบางปีประสบภัยแล้ง บางปีน้ าท่วม เป็นสาเหตุท าให้รายได้ไมเ่พยีงพอต่อความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน  ต้องออกไปหารายได้รับจ้างให้กบัครอบครัวท่ีต่างถิ่น  เป็นเหตุหนึ่งให้นักเรียนส่วนมากต้องอยู่กบั
ผู้ปกครองสูงอายุ การเล้ียงดู อบรมดูแลได้ไมเ่ต็มท่ี ท่ัวถึง  ในบางส่วนท ามาหากนิเล้ียงชีพด้วยการค้าขายเล็กๆ 
น้อยๆ ในหมูบ่้าน 

        ด้านสังคม ความเป็นอยู่ของสถาบันครอบครัว ชุมชน อยู่แบบระบบเครือญาติ  ปัจจุบันความ
เจริญด้านวัตถุ เทคโนโลยี หล่ังไหลเข้ามา ท าให้ค่านิยม วิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในชุมชนเปล่ียนไป ความ
เกือ้กลู ความยึดมัน่ในศีลธรรม การแต่งกาย ค่อยๆ จางหาย  เกดิการล่มสลายของสถาบันครอบครัว  รายได้ไม่
พอค่าใช้จ่าย  กอ่ให้เกดิภาระหนี้สิน  และปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามมา  เช่น การพนัน ยาเสพติด การลักขโมย 
การว่างงาน การย้ายถิ่น การแตกแยกของครอบครัว  

 
        ค่านิยมด้ังเดิมท่ียังสืบทอดให้เห็นและปฏิบัติกนัอยู่  ได้แก่  

- การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญอืน่ๆ  
- การลอยกระทง 
- การบวชนาคสามคัคี  
- การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 

               -    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลัีกษณะเป็นหมูบ่้านชนบท 

- มปีระชากรประมาณ  500   คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก ่ วัดปุารัง  คลอง
ชลประทานหมูบ่้าน 

     การศึกษาผู้ปกครอง  
        ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ   9 4 
        ปริญญาตรี    ร้อยละ    6 

                        สูงกว่าปริญญาตรี            ร้อยละ    - 
     อาชีพหลกัของผู้ปกครอง  
                        ข้าราชการ   ร้อยละ   7.07 

    ค้าขาย            ร้อยละ   20.20 
                        เกษตรกร   ร้อยละ   90  

   รับจ้าง   ร้อยละ   -  
   ไมม่อีาชีพ   ร้อยละ   - 
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     ศาสนาทีผู้่ปกครองนับถือ  
                  พทุธ  ร้อยละ   100  
                  คริสต์  ร้อยละ   -  
                  อสิลาม            ร้อยละ   -  
                  อืน่ ๆ (โปรดระบุ)  ร้อยละ   - 
           รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี   30,000   บาท 
           จ านวนคนต่อครอบครัว   4   คน 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

โอกาส                                   ข้อจ ากัด 

1. นักเรียนต้ังใจเรียนและชอบเล่นกฬีาทุกชนิด 1. การย้ายถิ่นฐานท ามาหากนิ 

2.  ชุมชนให้ความร่วมมอืพฒันาโรงเรียน 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน 

3. โรงเรียนมพีืน้ท่ีมากสะดวกในการจัดกจิกรรมต่างๆ 3. อาคารเรียนเกา่ช ารุดทรุดโทรม 

4. มภูีมปิัญญาท้องถิ่นหลายอาชีพ 4. ได้รับงบประมาณไมเ่พยีงพอ 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 1)  จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน ครูธุรการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
อืน่ๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 5 1 6 1 

 
2) วุฒิการศึกษาสงูสดุของบุคลากร  

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - 12 - 2 - 
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3) วิทยฐานะ  

วิทยฐานะ  ครูผู้ช่วย  ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา  

2562 
2 - 1 3 - - 

 
4) สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน  

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
ค.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 25 
ค.บ.เกษตรศาสตร์  1 25 
ค.บ.สงัคมศึกษา  2 25 
ค.บ.วิทยาศาสตร์  3 25 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 2 25 
คบ.ภาษาไทย 1 25 
ศษบ.ภาษาไทย 1 25 

รวม 11  
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน  
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  256 2  รวม   99   คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉล่ียต่อห้อง  
ชาย หญิง 

อ.2 1 9 6 15  
อ.3 1 10 6 16  
รวม  19 12 31 1:15 
ป.1 1 8 11 19  
ป.2 1 4 2 6  
ป.3 1 4 6 10  
ป.4 1 5 6 11  
ป.5 1 4 5 9  
ป.6 1 9 4 13  
รวม 8 34 34 68 1:11 

รวมทัง้หมด 8 53 46 99 1:16 
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1.4  ข้อมูลผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนท่ีมเีกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

พืน้ฐาน         
ภาษาไทย 14 4 7 9 8 10 76.48 
คณิตศาสตร์  12 5 6 7 4 9 63.24 
วิทยาศาสตร์  16 2 6 3 7 6 58.83 
สังคมศึกษา ฯ 8 5 6 6 7 10 61.77 
ประวัติศาสตร์  16 3 10 8 5 11 72.06 
สุขศึกษา ฯ 16 5 4 10 9 12 91.18 
ศิลปะ 17 3 6 10 9 11 79.42 
การงานอาชีพฯ 19 6 6 10 9 11 89.71 
ภาษาองักฤษ 15 2 3 8 7 9 64.71 

วิชาเพิม่เติม         
หน้าท่ีพลเมอืง 7 4 7 8 9 10 66.18 
ภาษาองักฤษเพิม่เติม  14 2 10 6 7 10 72.06 

รวมจ านวน 154 41 71 85 81 109  
 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  

ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2561 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ  ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉล่ียท้ัง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 56.60 52.69 46.98 52.06 
ระดับเขตพืน้ท่ี  52.46 49.76 48.57 50.26 
ระดับประเทศ  53.18 47.19 48.07 49.48 
 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 -2562 

ความสามารถ  ปีการศึกษา  
 2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 56.60   
ด้านค านวณ 52.69   
ด้านเหตุผล 46.98   
รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 52.06   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  59.25 29.00 31.20 35.50 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นที่การศึกษา 54.61 35.65 38.83 35.47 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  55.90 37.50 39.93 39.24 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน ( O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน  47.19 38.33 28.81 31.94 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นที่การศึกษา 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง  
ภาษาไทย 59.25 47.19 - 12.06 
คณิตศาสตร์  29.00 38.33 + 9.33 
วิทยาศาสตร์  31.20 28.81 - 2.39 
ภาษาองักฤษ 35.50 31.94 - 3.94 

 

 
1.6  ข้อมูลการใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 256 2 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
หอ้งสมุด  15 16 19 6 10 12 9 9 

แปลงผักสวนครัว 15 16 19 6 10 12 9 9 
เลา้ไก่  15 16 19 6 10 12 9 9 

สระปลา  15 16 19 6 10 12 9 9 
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จ านวนนักเรียนใช้แหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 256 2 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
วัดปุารัง 15 16 19 6 10 12 9 9 

สถานีอนามัย
ต าบลไกรใน 

15 16 19 6 10 12 9 9 

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพือ่การบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหลง่ทีไ่ด้รับ  จ านวน ( บาท )  
- เงินงบประมาณ 371,623 
- เงินนอกงบประมาณ  362,000 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      773,623 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มนีักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3 รวม         
31 คน ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพของตนเอง ( SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกดั และหน่วยงานอืน่ๆ ผลการประเมนิตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มผีลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้  
 เด็กมพีฒันาการด้านร่างกายแข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ
ปฐมวัย  31  คน  มนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  29  คน มนี้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 2 คน  
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 96 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้จัด
กจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มคีวามสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพืน้ฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ร้อยละ 100  มพีฒันาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านหนองเสาเถียรทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากจิวัตรประจ าวัน มวิีนัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพยีง มส่ีวนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มมีารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ร้อยละ 100 มพีฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มทัีกษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อืน่เข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อา่นนิทานและเล่าเร่ืองท่ีตนเองอา่นได้เหมาะสมกบัวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกป้ัญหาและสามารถตัดสินใจเร่ืองง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการแสดงออก มรีะบบการคิดท่ีสร้างสรรค์ การตัดสินใจ แกป้ัญหาได้อย่างมเีหตุผล 
ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ร้อยละ  99 มพีฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มี
ทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม  
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมหีลักสูตรปฐมวัย
ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีกอ่ให้เกดิการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมอืปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พธุศักราช  2561 กจิกรรมกจิกรรม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  มหีลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามพธุศักราช 2560  
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 ด้านการจัดครูให้เพยีงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้มกีารจัดครูท่ีเหมาะสมกบัการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมคีรูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้ส่งบุคคลากร
เข้ารับการอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมคีรู เพยีงพอต่อ การ
จัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน  

 ด้านส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้มกีาร
พฒันาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมคีวามรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มทัีกษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมนิพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มปีระสบการณ์ในการออกแบบการจัดกจิกรรม  ทักษะการสังเกต  
การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผู้ปกครอง จากการพฒันาบุคคลากร กจิกรรม PLC กจิกรรมการประชุมสัมมนา 
กจิกรรมอบรมครูออนไลน์ และกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร มคีวาม
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพยีง โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมี
การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกดิ
การเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มมีมุประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จาก
ธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุง่เน้นให้เกดิการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมคีวามสุขในการเรียนรู้  มส่ืีอเทคโนโลยี
ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กจิกรรมปรับปรุง
ภูมทัิศน์ รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร มกีารจัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพยีง  
 การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร มกีารจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อปุกรณ์
เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพือ่พฒันาครูอย่างเพยีงพอและท่ัวถึง  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การสร้างเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กจิกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน   ส่งผล
ให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝุายมส่ีวนร่วม โรงเรียนมกีารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอตัลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ได้
มกีารจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มกีาร
ประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมนิ
ตนเองประจ าปี  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝุายมส่ีวนร่วม พร้อม
ท้ังรายงานผลการประเมนิตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง  จากโครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมี ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกีย่วข้องทุกฝุายมส่ีวนร่วม  

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มจีัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกบั
วัย 

ด้านร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพือ่ให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมดัใหญ่มดัเล็กให้ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมพีฒันาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับย้ังชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมคีวามรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันได้  มวิีนัยในตนเอง เล่นร่วมกบัผู้อืน่ได้ 
มสัีมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มคีวามคิดรวบยอด รู้จักการแกป้ัญหา ส่ือสารและมทัีกษะความคิดพืน้ฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แกป้ัญหาได้อย่างสมเหตุ สมผล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ได้มกีารจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมคีวามสุข  โรงเรียนบ้านหนองเสา
เถียรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลง
มอืปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพือ่กอ่ให้เกดิความมนี้ าใจ  ความสามคัคี  การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพือ่ส่งผลให้เด็กเกดิการเรียนรู้ได้อย่างมคีวามสุข จากโครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการรัก
การเรียนรู้และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้มกีารจัดประสบการณ์ท่ีสร้าง
โอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมคีวามสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวัย  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แกผู้่เรียน  ชั้นเรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุน่  
ความเห็นอกเห็นใจ   มคีวามเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อกนัและกนั  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แกเ่ด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองเสา
เถียรมหี้องเรียนท่ีมบีรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มมีมุส่งเสริมประสบการณ์  การเรียนรู้  มกีาร
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมส่ืีอการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการ
พฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันานาเต็มศักยภาพ  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้มกีารจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กบัวัย   

ด้านการประเมนิพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก   โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมกีระบวนการ  การประเมนิพฒันาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกจิวัตรประจ าวัน   ด้วยเคร่ืองมอืและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมส่ีวนร่วม  เพือ่ได้น าผลการประเมนิไปพฒันาศักยภาพของเด็กและพฒันาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมส่งเสริมผู้เรียนให้มทัีกษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ได้มกีารประเมนิพฒันาการ
เด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  
    

2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรมกีระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มกีารควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่าง
สม่ าเสมอ มกีารชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง มกีจิกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงกอ่นเข้าเรียนทุก
วัน จัดหา อปุกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มคีวามปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไมม่จีุดท่ี
เป็นอนัตราย มกีฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอนัตราย มกีารจัดบอร์ดให้
ความรู้แกเ่ด็กเกีย่วกบัโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกนั อบุัติเหตุท่ีเกดิขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มี
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มกีารจัดกจิกรรมสุขภาพดีมสุีขเพือ่ส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกายให้กบัเด็ก และ
ได้รับความร่วมมอืจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรใน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมกีารส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกฬีาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาในระดับ
อ าเภอ มกีารจัดกจิกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  มวิีนัยในตนเอง มสัีมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ มมีารยาทท่ีดี ย้ิม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมมีารยาทในการรับประทานอาหาร 
รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกจิกรรมแบ่งเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพือ่นในห้องเรียน ท างานร่วมกบัเพือ่นๆ ได้ โดยการใช้กจิกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเกบ็ของเล่น ส่ิงของเคร่ืองใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกจิกรรมอนุรักษวั์ฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพอ่ แม ่ครู โดยจัดกจิกรรมวันส าคัญทาง
ชาติ  กจิกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา เช่นพอ่ วันแม ่วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพฒันาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ไมเ่อาส่ิงของของผู้อืน่มาเป็นของตน มคีวามอดทน มคีวาม
มัน่ใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก ย้ิมแย้มแจ่มใส มกีารจัดกจิกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ 
ระบายสี เพือ่สร้างจินตนาการและมอีารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากจิกรรมด้วยความสนุกสนาน มปีฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัเพือ่น ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมกีารจัดกจิกรรมร้อง เล่น เต้น อา่น ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มทัีกษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  กจิกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ท าให้เด็ก
ได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแกป้ัญหา มกีารจัดกจิกรรมโครงงานเพือ่การ
เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมคีวามสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพือ่ค้นหาค าตอบ มกีารจัดกจิกรรม
อา่นทุกวัน เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมทัีกษะทางภาษา มนีิสัยรักการอา่น ส่งเสริมให้เด็กอา่นนิทานและเล่านิทานท่ี
ตนเองอา่นให้ครูและเพือ่นฟงั  มกีารส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ  มกีารสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้
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เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกจิกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพือ่ให้เด็กได้ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แกป้ัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- รายงาน สรุป โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
- เด็กมพีฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสุีขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ 

100 ดูจากแบบประเมนิพฒันาการนักเรียน 
- เกยีรติบัตรการฉีก ตัด ปะ รองชนะเลิศ อนัดับ 1 กจิกรรมการปัน้ดินน้ ามนั ชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับ

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย   การปัน้ดินน้ ามนั ได้ระดับเหรียญทอง ระดับส านักเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และ การแข่งขันการโยนบอลใส่ตะกร้า ได้ชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภททีมหญิง 
และรองชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภททีมชาย การแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ   

- เด็กมพีฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100 สังเกตได้จาก
การกล้าพดู กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมพีฒันาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน รู้จักเกบ็ส่ิงของเคร่ืองใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ย้ิม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสุข  

- เด็กมพีฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มทัีกษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 
3. จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
เด็กมร่ีางกายเติบโตตามวัย มนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออบุัติเหตุ  และส่ิงเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพงึประสงค์ มจีิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมี
ความสุข มอีารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกจิกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข มสีติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกจิกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมคีวามคิดรวบยอด การ
แกป้ัญหาท่ีเกดิจากการอา่น  
-การท ากจิกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย  
-การยืนตรงเมือ่ได้ยินเพลงชาติ  
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)  
1) โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหา

ได้อย่างมสีติสมเหตุสมผล   
2)  โครงการส่งเสริมใหผู้้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ   
3)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึ ทรัพย์ของนักเรียน 
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มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  

2.1  วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้มกีารก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 

และพนัธกจิของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มอีงค์ประกอบท่ีส าคัญเพือ่ท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก ่ การพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มกีารพฒันา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกบับริบทของท้องถิ่น  พจิารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุง่พฒันาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพือ่ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มกีารพฒันาครูและบุคลากรให้มศัีกยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มส่ีวนร่วมทุกฝุายได้มบีทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มกีารประสานความร่วมมอืเพือ่ร่วมกนัพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอือ้ประโยชน์  และอ านวย
ความสะดวกต่อการพฒันาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการเพือ่การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มหี้องคอมพวิเตอร์เพือ่ให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมลู
ทางโลกออนไลน์  จัดให้มอีปุกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เคร่ืองนอน  เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพยีง
กบัเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มมีมุหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการของเด็ก  ให้เพยีงพอ
และเหมาะสมกบัวัย  จัดให้มเีคร่ืองเล่นสนาม  เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มพีืน้ท่ีส าหรับแปรงฟนั  
ล้างมอื  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัเด็ก มหีลักสูตร
ปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีกอ่ให้เกดิการเตรียม
ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมอืปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมกบัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมคีรูประจ าการท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัย   และมคีรูพีเ่ล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพือ่พฒันา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง rพฒันาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงส่งผลให้ครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยทุกคนล้วนมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มทัีกษะ
ในการจัดประสบการณ์และการประเมนิพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มปีระสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กจิกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผู้ปกครองมกีารจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม  มมีมุประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุง่เน้นให้เกดิการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมคีวามสุขในการเรียนรู้  มส่ืีอเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มกีารจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อปุกรณ์เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพือ่พฒันาครู
อย่างเพยีงพอและท่ัวถึง มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอตัลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มกีารจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มกีารประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงพฒันา
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คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝุายมส่ีวนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมนิตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดั
อย่างต่อเนื่อง  
 
 

   2.2  ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- แผนการปฏิบัติการ  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร ทางการศึกษา   
- โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดสภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็ม

ศักยภาพ โดยโรงเรียนได้ปรับเปล่ียนภูมทัิศน์ รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้  มกีารคัด
แยกขยะ แบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนช่วยกนัดูแลบริเวณภายในโรงเรียน 

- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
- มหีลักสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถิ่น  
-การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อปุกรณ์เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพฒันาด้านวิชาชีพ  

- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพยีง  
- ก าหนดแผนการพฒันาครูอย่างชัดเจน  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)  
      1)  โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
      2)  โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา
เต็มศักยภาพ   
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มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  
    2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  

จัดการศึกษาปฐมวัยมุง่เน้นความส าคัญของการพฒันาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มคีวามรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพือ่สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค า
ว่า  เกง่  ดี   มสุีข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพือ่ให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกดิการเรียนรู้และมกีารพฒันาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซ่ึงสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มกีารใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กบัวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพือ่ให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมดัใหญ่มดัเล็กให้ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พฒันาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับย้ังชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมคีวามรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันได้  มวิีนัยในตนเอง 
เล่นร่วมกบัผู้อืน่ได้ มสัีมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มคีวามคิดร่วมยอด รู้จักการแกป้ัญหา ส่ือสารและ
มทัีกษะความคิดพืน้ฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมอืปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพือ่กอ่ให้เกดิความมนี้ าใจ  ความสามคัคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพือ่ส่งผลให้เด็กเกดิการเรียนรู้ได้
อย่างมคีวามสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แกผู้่เรียน  ชั้นเรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุน่  ความเห็นอกเห็นใจ   มคีวามเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัและกนั  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แกเ่ด็กนักเรียน  
 ห้องเรียนมบีรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มมีมุส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มกีาร
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมส่ืีอการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมนิ
พฒันาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกจิวัตรประจ าวัน   ด้วยเคร่ืองมอื
และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมส่ีวนร่วม  เพือ่ได้น าผลการประเมนิไปพฒันาศักยภาพของเด็กและพฒันาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพือ่พฒันาครูอย่างเพยีงพอและท่ัวถึง มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอตัลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มกีารจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มกีารประเมนิผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  มกีาร
น าผลการประเมนิไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝุายมส่ีวนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการ
ประเมนิตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง  
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   2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 - มมุประสบการณ์  
 - แบบบันทึกการพฒันาการของเด็ก  
 - รายงานผลการประเมนิตนเอง  
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มมีมุส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกจิกรรมประจ าวัน    

3. จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
- เด็กมพีฒันาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กจิกรรม 
- มบีรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมนิผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอปุกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

- พฒันาเคร่ืองเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกจิกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกนั 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
1)  โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
2)  โครงการส่งเสรมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์   
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สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  

    2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มกีารพฒันาการเด็กท้ัง 4 ด้านท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา  
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมเีพยีงพอกบัชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการ
เรียนรู้และจัดให้มส่ืีอเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 -  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมคีวามสุข มกีารจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้  
 

        2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
      - โครงการต่าง ๆ   
      - กจิกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
- เด็กมพีฒันาการสมดุล  
- มโีครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชัด  
- มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

- การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
  1)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  มกีจิกรรมกฬีากลุ่มเครือข่าย  

2)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์   
3)  โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
4)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล   
5) โครงการพฒันาผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   
6) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
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7) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา
เต็มศักยภาพ  

8) โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพเด็ก  

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มพีฒันาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีข
ภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-บันทึกการด่ืมนมแปรงฟนั  
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มพีฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพงึประสงค์  

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
 

3. มพีฒันาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  
 

-โครงการพฒันาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
 

4. มพีฒันาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มทัีกษะการคิดพืน้ฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแกป้ัญหาได้อย่างมสีติ 
สมเหตุ สมผล  

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มหีลักสูตรครอบคลุม  
พฒันาการท้ัง  4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถิ่น 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีาร
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พทุธศักราช 2561 
 

2. จัดครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน -ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล  

จ านวนครู ต่อ ห้องเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูมคีวาม
เชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

โครงการพฒันาบุคลากร  
-กจิกรรม PLC 
-  กจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
- กจิกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
-เกยีรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพือ่นครู 
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4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพยีงพอ 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีาร
จัดการสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็ม
ศักยภาพ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพวิเตอร์  
-ตารางกจิกรรม(ผนวกกจิกรรม
กลางแจ้ง) 
 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

-ส่ือในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วม 

ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-รายงานผลการประเมนิตนเอง  
-การนิเทศติดตาม  

 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มพีฒันาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมคีวามสุข  
 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มทัีกษะในการ
ท างาน รักการท างานท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัวัย  
  

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดการสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พฒันาเต็มศักยภาพ 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
 

4. ประเมนิพฒันาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมนิ
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มทัีกษะในการ
ท างาน รักการท างานท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ  
-รูปภาพการจัดกจิกรรม 
-เกยีรติบัตร  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  
    2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก ่งานหลักสูตรมกีารประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพือ่ให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพฒันาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายท่ี ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสุข ซ่ึงสอดรับกบัจุดมุง่หมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ท่ีได้มุง่พฒันาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มปีัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก ่1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมุง่เน้นให้นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมวิีจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมคีวามรู้  ทักษะพืน้ฐาน 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนมุง่เน้นให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มสุีขภาวะทางร่างกายและสังคมความภูมใิจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  

 
 2. 2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
        ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมนิตนเอง ได้แก่  

    1) โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีากลุ่ม
เครือข่ายและกฬีาระดับอ าเภอ กจิกรรมต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันศิลปะในวันส าคัญต่างๆ กจิกรรมวันขึ้นปี
ใหม ่และกจิกรรมวันเด็ก 

    2) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์  ให้นักเรียนเข้าวัดทุกวัน
พระ ร่วมกจิกรรมในวันส าคัญทางศาสนา กจิกรรมไหว้ครู อบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ ย้ิม ไหว้ ทักทาย 
กจิกรรมการออมทรัพย์ 

    3) โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มกีารพฒันาห้องสมดุ กจิกรรมภาษาไทย ภาษาองักฤษ วันละค าหน้าเสาธง กจิกรรมอา่นทุกวัน 
ช่วยเหลือทุกงาน และการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 
        4) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหา
ได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล  มกีารจัดกจิกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมอื เรียงความ ในวันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา สาระศิลปะ-ดนตรี การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ได้รับระดับ ทอง สาระการงานอาชีพฯ การแข่งขันการใช้โปรแกรม
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น าเสนอ (Presentation) ป.4-6 ได้รับระดับ เงิน  และระดับภาคเหนือ คือ คือการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 
คิดเลขเร็ว ป.1-3 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุม่สักการะ ป. 4- 6 ได้รับระดับ เงิน  
       5) โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มทัีกษะในการท างาน รักการท างานท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต โรงเรียนมสีวนเศรษฐกจิพอเพยีง เรียนรู้กบัวิทยากรท้องถิ่น ปัจฉิมนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาต่อ 
       6) โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  ได้จัดกจิกรรมคิดคล่องท้ังห้องเรียน  กจิกรรมอา่นคล่องท้ังห้องเรียน เสริมทักษะภาษาองักฤษ
โดยครูชาวต่างชาติ ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กจิกรรมคัดลายมอื 

3. จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
สถานศึกษามกีารวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเปูาหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมลูฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พฒันาสูงขึ้น จัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอา่น 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พฒันาเต็มศักยภาพ มกีารจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้อย่างเหมาะสม มส่ืีอด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมยั  
ผู้เรียนม ีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่อย่างมคีวามสุข  
 

การจัดกจิกรรมท่ีมุง่เน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ยัง
ขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่องจริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพฒันาต่อไป 
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมแีนวโน้มเปล่ียนแปลง
พฒันาขึ้นโดยรวม แต่ไมผ่่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จึงต้องมุง่เน้นพฒันาต่อไป  

จัดกจิกรรมด้านการอา่น การเขียน ค านวณ
ให้กบันักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหน้าและ
การพฒันาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
         1)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

2)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์  
3)  โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล  
5) โครงการพฒันาผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มทัีกษะในการท างาน รักการท างานท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
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มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  
    2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนาเพือ่ให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา  โดยใช้ข้อมลูฐานในการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพนัธกจิอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพฒันา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงกบัชีวิตจริง 
จัดท าแผนพฒันา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ  ทางด้าน
วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร   
 
    2.2  ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก ่โรงเรียนมเีปูาหมายวิสัยทัศน์ 
และพนัธกจิท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มรีะบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  และปรับปรุง  พฒันางานอย่างต่อเนื่อง มกีารบริหารอตัราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มกีารนิเทศภายใน  น าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาบุคลากร  
และผู้เกีย่วข้องทุกฝุายมส่ีวนในการวางแผน ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มกีาร
บริหารจัดการเกีย่วกบังานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มกีารส่งเสริม
สนับสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พฒันางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีมคุีณภาพ  มคีวามปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน พฒันาบริการ
ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ   มหี้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม  

3. จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
โรงเรียนมเีปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พนัธกจิ ท่ีก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั  
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   พฒันางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร

โรงเรียนควรจัดให้มอีาคารและห้องปฏิบัติการท่ี
เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
มกีารนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
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จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพฒันาครูและ
บุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พฒันางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  

1) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

2) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พฒันาเต็มศักยภาพ  

3)  ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4)  พฒันาสถานศึกษาให้มกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
5)  โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
6) พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
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มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  

2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

การด าเนินงาน/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก ่งานหลักสูตรมกีารประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning )  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง
และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมส่ีวนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัด
กจิกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมลูมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อกีท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมส่ีวนร่วม ได้ลงมอืปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมกีาร
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่น มกีารประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เร่ือง   

  
2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่สนบัสนนุ ผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิม่เติม กจิกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียนมกีารบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมวิีจัยชั้นเรียนและน าผลไปแกไ้ขปัญหาจริง ครูมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
ครูมคีวามต้ังใจ มุง่มัน่ในการพฒันาการ

สอน โดยจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มกีารให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้  

ควรน าภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจัด
กจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมลู
ย้อนกลับแกน่ักเรียนทันทีเพือ่นักเรียนน าไปใช้พฒันา
ตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  

1) โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
     2) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
     3)โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา
เต็มศักยภาพ  
     4) โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

5)  ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6)  พฒันาสถานศึกษาให้มกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
7) พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มคีวามสามารถในการอา่น การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
 

โครงการพฒันาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

- ผลการประเมนิการอา่น การเขียน 
- แบบบันทึกการอา่น 
 

2. มคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมวิีจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแกป้ัญหา 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแกป้ัญหาได้อย่างมสีติ 
สมเหตุ สมผล  

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มคีวามสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ผลงานนักเรียน ,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

มหี้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  

5. มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น  
 ป.1-6 

6. มผีลการทดสอบระดับชาติ  
 

โครงการพฒันาผู้เรียนและ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มคีวามรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

โครงการพฒันาอาชีพพืน้ฐาน
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง  

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก ,บัญชี
รายรับ รายจ่าย 
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1.2 คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน  
 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม  หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมคุีณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึ
ประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน  
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึ
ประสงค์ 

- ภาพกจิกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึ
ประสงค์ 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีข
ภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มเีปูาหมายวิสัยทัศน์และ  
 พนัธกจิท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

พฒันาสถานศึกษาใหม้ีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

- มาตรฐานของโรงเรียน  

2. มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
  

ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียน  
- รายงานผลการประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

3. ด าเนินงานพฒันางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- หลักสูตรรายวิชาเพิม่เติม 

4. พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

ส่งเสริมผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมคุีณภาพ 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดการสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พฒันาเต็มศักยภาพ 

- สนามเด็กเล่น 
- มหี้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมดุ ห้องปฏิบัติคอมพวิเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

-ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  
 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประเด็นพจิารณา  โครงการ/กจิกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแกป้ัญหาได้อย่างมสีติ 
สมเหตุ 
 สมผล 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2.ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้   
 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อืน่ได้และมเีจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมยั  
- ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/ส่ือ  

3. มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา
ผู้เรียน 
 

โครงการพฒันาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

- แบบประเมนิด้านการเรียน  
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5. มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา  
 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ข้อมลูสารสนเทศ  
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพฒันาการจัดการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษารายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม  
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ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  

    2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มกีารพฒันาการเด็กท้ัง 4 ด้านท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา  
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมเีพยีงพอกบัชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการ
เรียนรู้และจัดให้มส่ืีอเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 -  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมพีฒันาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมคีวามสุข มกีารจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้  
 

        2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
      - โครงการต่าง ๆ   
      - กจิกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
- เด็กมพีฒันาการสมดุล  
- มโีครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชัด  
- มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

- การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
  1)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

2)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์  
3)  โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล  
5) โครงการพฒันาผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
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6) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

7) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา
เต็มศักยภาพ  

8) โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
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 สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1.  ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง  

2.1 วิธกีารพัฒนา/ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา  
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกจิกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเปูาหมายท่ีต้ังเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมนิสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลท่ี
สนับสนุนการประเมนิตนเอง  ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อา่นออกเขียนได้ ร้อยละ 100  มี
ความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการ
ทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ( NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นท่ีสอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกจิกรรมจิตอาสา  
นักเรียนทุกคนมกีารสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไมม่ี
อตัราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มโีครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไมม่กีารทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน โรงเรียน มรีะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมรีะบบอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมคีรูครบชั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพือ่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกจิกรรม Active learning เพือ่ส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครู
ได้รับการพฒันาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองมอื
วัดและประเมนิผลผู้เรียน ผู้บริหารมสัีมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัชุมชน และมกีารแสวงหาความร่วมมอืในการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน มโีครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
   2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         เปูาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
           1)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

2)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์  
3)  โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล  
5) โครงการพฒันาผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
6) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
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3. จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา  
 1. สถานศึกษามกีารวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเปูาหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมลูฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พฒันาสูงขึ้น  

 2. ผู้เรียนมคุีณธรรม จิตอาสา  
 3. การบริหารจัดการศึกษา และการม ีส่วนร่วมของ
ผู้เกีย่วข้อง 
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มส่ืีอด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั   
 5. ครูมคีวามต้ังใจมุง่มัน่ในการพฒันาการสอน  
 6. นักเรียนมส่ีวนร่วมในการจัดบรรยากาศ     
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมนิระดับชาติ  
2. กจิกรรมท่ีมุง่เน้นยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
3. กจิกรรมด้านการอา่น การเขียน ค านวณให้กบั
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน   
5. การพฒันาความสามารถภาษาองักฤษของนักเรียน  
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหส้งูข้ึน  
          1)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมสุีขภาวะท่ีดีและมสุีนทรียภาพ  

2)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์  
3)  โครงการพฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4)  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตุ สมผล  
5) โครงการพฒันาผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
6) โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
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 ภาคผนวก 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

(Self  Assessment  Report) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
การศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 
 

ต าบลไกรใน   อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทยั 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั  เขต  1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256 2 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกนัคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมนิตนเองให้แกห่น่วยงานต้นสังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพือ่รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก ่
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี 3  การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  3 มาตรฐานได้แก ่มาตรฐาน ท่ี 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพือ่น าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกดั  
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมนิภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และผู้ท่ีมี
ส่วนเกีย่วข้องทุกฝุายท่ีมส่ีวนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256 2  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
      
                         โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร   
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมลูท่ัวไป 1 
 ข้อมลูครูและบุคลากร  3 
 ข้อมลูนักเรียน 4 
 สรุปข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  5 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  5 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   8 
ระดับปฐมวัย  
 ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 8 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 11 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 14 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 16 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 22 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 22 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 24 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 26 
สว่นที่ 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 31 
ภาคผนวก  
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บทสรุปผู้บริหาร  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษา มี

นักเรียนท้ังหมด จ านวน 99  คน  ครูผู้สอน 11 คน จัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพของตนเอง ( SAR) ปี
การศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั และหน่วยงานอืน่ ๆ ผลการประเมนิตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดี  มผีลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก ่                 
1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมุง่เน้นให้นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมวิีจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมคีวามรู้  ทักษะพืน้ฐาน 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนมุง่เน้นให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมสุีขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมใิจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามกีารวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเปูาหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมลูฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมายคุณภาพนักเรียนให้พฒันา
สูงขึ้น จัดกจิกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอา่น การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พฒันาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มส่ืีอด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมยั  จัด
กจิกรรมให้ผู้เรียนม ีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มคีวามกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่อย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกนั ท าให้นักเรียนมทัีกษะในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  จากการประเมนินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ผลการอา่นคล่องเขียนคล่องท้ังห้องเรียน มคีะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 88.36 และ นักเรียนมคีวามสามารถในการ
คิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มกีาร
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกป้ัญหาอย่างมเีหตุผล มคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ จากการ
เรียนรู้โดย โครงการ/ กจิกรรมพฒันาการอา่นเขียนภาษาไทย  นักเรียนมคีวามภูมใิจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย                

 มส่ีวนร่วมในการอนุรักษวั์ฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมปิัญญาไทยเข้าร่วมกจิกรรมท่ีโรงเรียนจัด
คิดเป็น ร้อยละ 100   นักเรียนมคุีณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มผีล
การอา่นคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90  ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนตามท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมี
ความสุข  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน 

ค 
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ได้แก ่1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   2) ด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน   ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมุง่เน้นให้นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมวิีจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมคีวามรู้  ทักษะพืน้ฐาน 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนมุง่เน้นให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มสุีขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมใิจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายโดยมปีระเด็นภาพความส าเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้  นักเรียนมทัีกษะในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  มคีวามสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มกีารอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกป้ัญหาอย่างมี
เหตุผล  มคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมคุีณธรรมมคีวามกา้วหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพืน้ฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังมคีวามกา้วหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอืน่ ๆ  มคีวามรู้ ทักษะพืน้ฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมพีฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมคุีณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มค่ีานิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไมข่ัดกบักฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคมมคีวาม
ภูมใิจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มส่ีวนร่วมในการอนุรักษวั์ฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี มกีารรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง เหมาะสมในแตล่ะชว่งวยัสามารถ

อยูร่ว่มกบัคนอ ืน่อยา่งมคีวามสขุ เขา้ใจผ ูอ้ ืน่ ไมม่คีวามขดัแยง้กบัผ ูอ้ ืน่  

 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการเพือ่ให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา  โดยใช้ข้อมลูฐานในการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพนัธกจิอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพฒันา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงกบัชีวิตจริง 
จัดท าแผนพฒันา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ  ทางด้าน
วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  โดยประเมนิภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมี
เปูาหมายวิสัยทัศน์และพนัธกจิท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกบั
บริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกดั  รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมรีะบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น
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ระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  และ
ปรับปรุง  พฒันางานอย่างต่อเนื่อง  มกีารบริหารอตัราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มกีารนิเทศภายใน  น าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาบุคลากร  และผู้เกีย่วข้องทุกฝุายมส่ีวนใน
การวางแผน  ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามกีารบริหารจัดการเกีย่วกบังาน
วิชาการ  พฒันาหลักสูตร  กจิกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย มกีารส่งเสริมสนับสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพฒันางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมคุีณภาพ  มคีวามปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียน  จัดหา พฒันาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มหี้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

        ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กจิกรรม อย่างหลากหลาย มุง่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ( Active learning )  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมส่ีวนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกจิกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมลูมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อกีท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมส่ีวนร่วม ได้ลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมกีารมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่น มกีารประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เร่ือง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   

ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มแีผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกจิกรรม
ส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก 
เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้
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ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมปีฏิสัมพนัธ์ ระหว่างเด็ก  กบั
ครู  ครูกบัเด็ก  เด็กกบัเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมคีวามสุข  ครูร่วมกนัออกแบบ
การวัดผลประเมนิผลเพือ่ตรวจสอบ และประเมนิผู้เรียนอย่างมขีั้นตอน ใช้เคร่ืองมอื วิธีการวัดและประเมนิผลท่ี
เหมาะสม พร้อมท้ังน าผลไปใช้พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  

(PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน าไปปรับปรุง /พฒันาการจัดการเรียนรู้  

 

นายกติติพงษ ์ โปร่งเจริญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

(Self  Assessment  Report) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การศึกษาปฐมวัย 

ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  

ต าบลไกรใน   อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทยั 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั  เขต  1  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร  
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