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ชื่อโรงเรยีน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ที่อยู่ 19 ม.3 ต.บ้านกร่าง  อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
ชื่อผูบ้รหิารโรงเรยีน  นายชนนันท์  ขันธ์ทอง  โทรศัพท์ 064-9519299 E-mail : np01062490@gmail.com 
จ านวนครู  8  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  4  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  2  คน 
จ านวนนกัเรียน   รวม  ๖๐  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  1๔  คน ระดับประถมศึกษา  ๔๖  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 

   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถม(ปฐมวัย) มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3        
รวม 1๔ คน ครูผู้สอน 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ด ี มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
1.ดา้นคณุภาพของเด็ก 
 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 14 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 1๔ คน ด าเนินกิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 92.86 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  ดังบทสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครูรายงาน 
 1.2 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมสื่อผ่อนคลาย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๒.๘๖ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  ดังบทสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครูรายงาน 
 1.3 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้องทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง     มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย 
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ร้อยละ ๙๒.๘๖ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ดังบทสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครูรายงาน 
 1.4 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา และการสื่อสาร ได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ร้อยละ ๙๒.๘๖ มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ดังบทสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีครูรายงาน 
2.ดา้นการบรหิารและการจดัการ  
 2.1 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีหลักสูตรปฐมวัย
ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 
จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 
ดังเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและภาพการรายงานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

/๒.๒ ด้านการจัด... ... ... 
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 2.2 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูอัตราจ้างที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจ านวนนักเรียนที่เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน ส่งผลให้จ านวนครูมี
ครเูพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 2.3 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการพัฒนา 
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  มี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จาก
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 2.5 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  การนิเทศครูเพ่ือก ากับติดตามการใช้เทคโนโลยีซึ่งสามารถจัดการด้าน
เทคโนโลยีได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรม
และการดูแลช่วยเหลือเด็กและดูคุณภาพเด็กร่วมกับโรงเรียน ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3.ดา้นการจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั มีประเดน็ประเมิน ดงันี้ 

3.1 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 

      3.1.1 จัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวันครบทุกกิจกรรม ดังนี้ 
1) ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลสรุปการประเมินสมรรถนะเด็ก 
2) ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ

คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ รับฟังและเชื่อฟังค าแนะน าจากครู 
/๓)ด้านสังคม... ... ... 
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-๓- 
3) ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองตามค าแนะน าในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง  

เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม่มีกรณีพิพาทและกรณีอุบัติเหตุร้ายแรง เด็กมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
4) ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้

ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
                 3.1.2 ครูประเมินเด็กและจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเด็กเป็นรายบุคคล โดยสังเกตประเมินตามสภาพจริง
รวบรวมผลการวัดเพ่ือประเมิน น าผลประเมินมาจัดกิจกรรมซ่อมเสริมรายบุคคล และกลุ่มบุคคล ท าให้เด็กมีผลการจัด
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น  

3.2 การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ดังนี้ 
      3.2.1 เด็กได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน

ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรู้จักรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการจัดประสบการณ์
ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

      3.2.2 เด็กพึงพอใจ โดยสังเกตความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรม จากภาพกิจกรรมที่เด็กร่วมกิจกรรม
เด็กพึงพอใจทุกคน   

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
      3.3.1 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ 

อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรัก การ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  มี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียน
ให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมเปิดบ้านโดยประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ความเป็นอยู่ในชั้นเรียนที่สะอาด  ห้องมี
การปรับอากาศนักเรียนได้นอนหลับอย่างสบาย  ส่งผลให้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

      3.3.2 เด็กพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนทุกคน พบว่า เด็กทุกคนเข้าร่วมเรียนรู้มุมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ในห้องเรียนอย่างสนุกสนาน 

3.4 ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ดังนี้ 

      3.4.1 ครูมีกระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยจากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป 

      3.4.2 เด็กทุกคนมีพัฒนาการท่ีดี ทุกด้าน 

 



ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ที่อยู่ 19 ม.3 ต.บ้านกร่าง  อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายชนนันท์  ขันธ์ทอง  เบอร์โทรศัพท์  064-9519299  E-mail : np01062490@gmail.com 
จ านวนครู  8  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู  4  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  2  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  60  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  14  คน ระดับประถมศึกษา  46  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๔๖ คน ครูผู้สอน ๖ คน(เป็นครูอัตราจ้าง 2 คน) จัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน   อ่ืน ๆ ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ด ีมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
1.ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน มปีระเด็นประเมนิ ดงันี้ 
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน  
          1.1ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  ตรวจสอบและประเมนิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีนการสื่อสาร และการคดิค านวณ ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 

1.1)ผลการอ่านจ าแนกตามระดับช้ันเรียน โดยรวม รอ้ยละ ๗๑.๒๐  
1.2)ผลการเขียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน โดยรวม รอ้ยละ ๕๕.๔๖ 

1.3)ผลการพูดสื่อสาร ตามระดับช้ันเรียน โดยรวม รอ้ยละ 8๐.๔๓ 

1.4)ผลการคิดค านวณ ตามระดับช้ันเรียน โดยรวม รอ้ยละ 6๙.๘๒  
       2)  มีความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คิดอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น ความคดิเหน็ และ
แกป้ัญหา  ผลประเมนิจ าแนกเป็น   
   2.1)การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามระดับชั้นเรียน โดยรวมร้อยละ 77.35  
   2.2)การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคิดแก้ปัญหาตามระดับชั้นเรียนโดยรวมร้อยละ77.35 
   2.3)ผลการจัดท าโครงงาน ตามระดับชั้น โดยรวมร้อยละ 81.13 
       3)  มีความสามารถสรา้งนวตักรรม ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
   3.1)มีความเข้าในสามารถสร้างนวัตกรรมได้ตามระดับชั้น โดยรวมร้อยละ 81.13 
   3.2)ท าหรือมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม โดยรวมร้อยละ 81.13 
       4)  มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีาสนเทศและการสือ่สารได้ ผลประเมนิจ าแนกเปน็   
    4.1) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารได้ ตามระดับชั้น โดยรวม
ร้อยละ 77.35 
       5) มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสตูรสถานศกึษา ผลประเมนิจ าแนกเป็น 
  5.1)ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักสูตร ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี โดยรวม       
ร้อยละ 61.92 
  5.2ผลการทดสอบ ระดับชาติของนักเรียนตามระดับชั้นรายบุคคล คะแนนลดลงร้อยละ 7.5         
       6) มีความรูท้ักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีตอ่งานอาชพี ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
  6.1)นักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและเลือกอาชีพที่สนใจ 1 อาชีพ โดยรวม 
ร้อยละ 100 
  6.2)นักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ โดยรวมร้อยละ 79.17  
       1.2.ดา้นคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้เรยีน  ตรวจสอบและประเมนิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1)การมคีุณลกัษณะและคา่นยิมทีด่ีตามทีโ่รงเรยีนก าหนด ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 

          /1.1)นักเรยีน... ... ... 
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 1.1)นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดี โดยรวมร้อยละ ๘9.๑3 

     1.2)นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับ ดี โดยรวมร้อยละ ๘9.๑3 

2) ความภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 

 2.1)นักเรียนทักทายกันโดยวัฒนธรรมไทย(ยิ้มไหว้)ผ่านเกณฑ์ โดยรวมร้อยละ ๘9.๑3 

 2.2)นักเรียนแต่งกายตามโดยวัฒนธรรมไทย ผ่านเกณฑ์ โดยรวมร้อยละ ๘9.๑3 

 2.3)นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นไทย ผ่านเกณฑ์ โดยรวมร้อยละ ๘๗.๖๑ 

3) การยอมรบัที่จะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 

 3.1)นักเรียนสามารถเข้าร่วมและท างานร่วมกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันได้ ผ่านเกณฑ์ โดยรวม    
ร้อยละ ๖๑.๓๐ 

 3.2)นักเรียนเข้าร่วมท างานกับชุมชน/ประชาชนได้ ผ่านเกณฑ์ โดยรวมร้อยละ ๙1.๓๐    
4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 

 4.1)นักเรียนร่างกายแข็งแรง(ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถนะ) โดยรวมร้อยละ 9๔.๖๕   
 4.2)นักเรียนมีจิตสาธารณะ(ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี) โดยรวมร้อยละ ๙๕.๖๕   

2.ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ มีประเดน็ประเมนิ ดงันี้ 
 1) มเีป้าหมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
  1.1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ดี โดยรวมร้อยละ ๖๖.๖๗   
  1.2) วิสัยทัศมีกลยุทธ์ กระบวนงาน โครงการที่สามารถพัฒนาได้ โดยรวมร้อยละ 100    
 2) มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา ผลประเมินจ าแนกเป็น 

  2.1) ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดีมีระบบ โดยรวมร้อยละ ๑๐0   
  2.2) มีระบบการติดตาม ทบทวนคุณภาพ การพัฒนาต่อเนื่อง โดยรวมร้อยละ ๑๐0    
 3)ด าเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาผลประเมินจ าแนกเป็น  
  3.1) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖๗  
  3.2) นักเรียนมีผลการเรียนด้วยโครงงาน ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖7  
 4) พฒันาครูและบคุลากรใหม้ีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
  4.1) มีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี และผลงานจาก PLC ประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖๗   
  4.2) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสอนหรืองานสนับสนุนการสอน ไม่น้อยกว่า 12 ชม./ปีผล
ประเมินโดยรวมร้อยละ 8๓.๓๓   
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรียนรู ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ          ผล
ประเมนิจ าแนกเปน็ 
  5.1) ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย ผลประเมินโดยรวมร้อยละ 8๓.๓๓ 
  5.2) ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน ตลอดจนวัสดุสื่อ เทคโนโลยี และการจัดการด้านสังคมผู้เรียน ผล
ประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖7 
  5.3) การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีระบบทดแทนให้การเรียนการสอนต่อเนื่อง ผล
ประเมินโดยรวมร้อยละ ๘๓.๓๓ 
 6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู ้ผลประเมนิจ าแนก
เป็น 
  6.1) มีการสอนเป็นรายบุคคล รายกลุ่มบุคคล รายสาระการเรียนรู้ ตามข้อมูลสารสนเทศ ผลประเมิน
โดยรวมร้อยละ  ๖๖.๖๗ 
            ๖.๒ สนับสนุนคอมพิวเตอร์และหรือเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลประเมินโดยรวมร้อยละ 
๘๓.๓๓ 

/3.ดา้นกระบวนการ... ... ... 
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3.ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั มปีระเดน็ประเมนิ ดังนี้ 

 ๑) จัดการเรยีนรู้ทีผ่า่นกระบวนการคิดและปฏบิตัจิริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติได้ ผลประเมนิ
จ าแนกเปน็ 
            ๑.๑)จัดการเรียนรู้โดยมีกระบวนการเรียนรู้โดยการคิดท้ังรายบุคคล และรายกลุ่มบุคคล ผลประเมิน
โดยรวมร้อยละ ๑๐๐ 
            ๑.๒)นักเรียนมีชิ้นงานและหรือนวัตกรรมที่เป็นผลจากกิจกรรมการเรียนการสอน ผลประเมินโดยรวม
ร้อยละ 75 

๒) ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
            ๒.๑)ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ผล
ประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖๗ 

๓) มกีระบวนการบรหิารชัน้เรยีนเชงิบวก ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
            ๓.๑) มีข้อตกลงชั้นเรียนที่นักเรียนร่วมท า ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๘๓.๓๓ 
            ๓.๒) ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนห้องเรียนเชิงบวก ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอยา่งเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน ผลประเมนิจ าแนกเปน็ 
            ๔.๑) ชั้นเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ครูน าไปใช้พัฒนานักเรียนตามความแตกต่างของ           
นักเรียนที่ต้องพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการ ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๘๓.๓๓ 

๕) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้ขอ้มลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
            ๕.๑)ครูทุกคนมีชั่วโมงสังคมแห่งการเรียนรู้(PLC)อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/ปี ผลประเมินโดยรวม 
ร้อยละ ๘๓.๓๓ 
            ๕.๒)ครูรับการนิเทศและน าผลการนิเทศ ค าแนะน าไปพัฒนานักเรียน/ห้องเรียน/งาน/และ 
ตนเองอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลประเมินโดยรวมร้อยละ ๖๖.๖๗ 
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ส่วนที ่1 ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 
1.1 ขอ้มูลทั่วไป 

                ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่  3   

ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย     รหัสไปรษณีย์   64170  โทรศัพท์  06-4951-
9299,  08-3962-8587    จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันท่ี 1 มิถุนายน 2490    E-mail : 
dada_100579@hotmail.com, &  E-mail : np01062490@gmail.com              
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลปีท่ี 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    มีนักเรียน 71 คน ครู 5 คน ครู
ไปช่วยราชการตามสภาพบริบทของตน 1 คน บุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย  ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน จ านวน 4 คน อัตราจ้างทดแทนครูไปช่วยราชการ 
จ านวน ๑ คน รวมบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ท้ังสิ้น 9 มี โรงเรียนตั้งอยู่ในเนื้อท่ี  3   ไร่  1  งาน  83  ตาราง
วา มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง,   หมูท่ี 4 บ้านนาข้าว
เบา และหมู่ท่ี 5 บ้านหนองเงิน  ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

1.2 ประวตัโิรงเรียน 
                    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2490  ตั้งอยู่หมูที่ 3  

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ    จังหวัดสุโขทัย โดยความร่วมมือของประชาชน ซึ่งมีนายวัน   ดีโต 
และนายวัน    ดีจริง ได้บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน 57.8  ตารางวา และ นายดี   นิ่มอนงค์ ได้บริจาคบ้าน
ให ้ 1  หลัง เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ”พร้อมกับได้
มอบ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขณะนั้นมีนักเรียน  40  คน  ครู  2 คน โดยมี นายจ ารัส   
วิเชียรโชติ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ต่อมาในปี  2521  ได้เปิดขยายสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ปี พ.ศ. 2499   นายทรัพย์   บุญพูล  ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี พ.ศ. 2502   นายบุญปลูก  วิหครัตน์  ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมา ปี พ.ศ. 2502  

นายบุญปลูก  พร้อมด้วยคณะครู กรรมการศึกษาและประชาชน  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน       แบบ 
001 ขนาด 2 ห้องเรียน  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ 
      ปี พ.ศ. 2507  นายสุทัศน์  ศรีสว่าง  ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
      ปี พ.ศ. 2510  นายบุญปลูก  วิหครัตน์  ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  

ปี พ.ศ. 2512  นายอ่อง  กาสาย ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  และในปีงบประมาณ 2515   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข  ขนาด   3  
ห้องเรียน เป็นเงิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

ปี พ.ศ. 2519  นายสุรินทร์  สมบูรณ ์  ได้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่   และได้น าคณะครู          
กรรมการศึกษา  ประชาชน  ร่วมกันบริจาคเงิน   ซื้อท่ีดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียนจ านวน 1 งาน  60  
ตารางวา  ในราคา 60,000 บาท รวมเป็นพื้นท่ี  ท้ังสิ้น 4 ไร่ 1 งาน  57.8   ตารางวา   
       ปี พ.ศ.2521 นายสุเทพ พูลประโยชน์ มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ 
       ปี พ.ศ.2523  นายณรงค์  จิตพินิจ  มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  

mailto:dada_100579@hotmail.com
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       ปี พ.ศ.2524  นายอุทิศ ศิโร  มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  
       วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2539  นายสุทัศน์  สังข์ทอง  มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  
       วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2549  นายถาวร  โปร่งเจริญ  มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       วันท่ี  18  มกราคม  2553   นายอ านาจ    เช้ือวรสถิตย์  ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
       วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2555  นายสมศักดิ์   คงอิ่ม   ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าปล้อง  จนถึง พ.ศ.2559 

 วันที่  25 พฤษภาคม  2559  นายวลัลภ  เพ็งม่วง  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ถึง วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางรัศมี  โพธิ์จันทร์  ปฏิบัติงานรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
       วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชนนันท์  ขันธ์ทอง  เดินทางมาปฏิบัติงาน และรับมอบงานใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน  การ
พัฒนาระหว่างปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลความปลอดภัย และจัด
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากร ได้จ านวน 218,505.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และการจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้จ้างครูอัตราจ้าง ๑ ต าแหน่ง  ท าหน้าท่ีสอนภาษาอังกฤษ และประจ าชั้น ป.๓ ท าให้
มีครูครบชั้นเรียน  ในภาคเรียนท่ี ๒ บุคลากรย้ายออกไป จ านวน ๒ ต าแหน่ง รับเข้า  ๑ ต าแหน่ง ท าให้
จ านวนครู ไม่ครบชั้นเรียน  ผู้บริหารรับหน้าท่ี ประจ าชั้นเรียน โดยให้ครูทุกคนท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย กรณี 
เมื่อผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี  การมีครูไม่เพียงพอกับชั้นเรียนเป็นปัญหากับการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนซึ่งท าให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพได้เต็มศักยภาพ     
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1.3 ขอ้มูลสภาพชมุชนโดยรวม 

                      สภาพชุมชน เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย ประชากร 
จ านวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 3 บ้านนาข้าวเบา หมู่ 4 และบ้านหนองเงิน 
หมู่ 5  มีประชากร รวมท้ังสิ้น ๕๒๕ ครัวเรือน จ านวน 1,4๗๗ คน รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี  จ านวน 
22,๒๕๒ บาท  ชุมชนเขตบริการตั้งอยู่ในต าบลบ้านกร่าง  อยู่ในเขตพัฒนาในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกง  อ าเภอกงไกรลาศ  รายละเอียดข้อมูลประชากร ตามตาราง 1 

ตาราง 1 แสดง จ านวนประชากร รายได้ และผู้น าชุมชน ในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   
           จ าแนกตามหมู่บ้าน ครัวเรือน เพศ  

ต าบลบา้นกรา่ง 
ข้อมลูประชากรเขตบรกิาร หมายเหต ุ

หมูท่ี ่ ครวัเรอืน ชาย หญิง รวมคน ก านนั/ผู้ใหญบ่า้น/รายได้ 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 158 266 280 546 นายเชนทร์  ใบไม้ 

บ้านนาข้าวเบา 4 252 231 277 508 นายสมหมาย  หอมหวล 

บ้านหนองเงิน 5 115 210 213 423 นายมรินทร์  เนียมหอม 

รวม 3 หมู่บ้าน 525 707 770 1,477 รายได้22,๒๕๒บาท/ครัว/ปี 

 ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

จากตาราง 1 พบว่าโรงเรียนมีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน มีประชากร จ านวน 1,4๗๗ คน มีรายได้ต่อ 
                 ครัวเรือน จ านวน 22,๒๕๒ บาท/ปี 

ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม  ปลูกข้าว  ปลูกพืชสวน พืชท าไร่   และ
ประกอบอาชีพรอง  คือ  การรับจ้าง ประมงน  าจืด การท างานในสถานประกอบการ ฯ  ในเขตบริการ  มี
สถานท่ีส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลกงไกรลาศ  วัดใหม่หนองเงิน กองทุนหมู่บ้าน  แหล่งเจาะน  ามัน  แหล่ง
น  าการเกษตร หนองใหญ่  หนองแดง ซึ่งเป็นแหล่งน  าสนับสนุนการเกษตรในพื นท่ี     

1.4 ขอ้มูลบคุลากร 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๐ คน ประกอบด้วย ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ มีบุคลากร 1 คน ไปช่วยราชการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดย
สนับสนุนงบประมาณจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้าราชการครู มาปฏิบัติหน้าท่ี แทน 
รายละเอียดบุคลากรตามตาราง 2 
 
 
 
 
 

/ตาราง 2 แสดงรายชื่อ... ... ... 
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ตาราง 2 แสดงรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  
            ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนก เป็นรายบุคคล ท่ีมีข้อมูล เกี่ยวกับ ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก และ 
            ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน   

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่เลขที ่ วฒุสามญั วฒุ ิกศ วชิาเอก หมายเหต ุ
1. นายชนนันท์  ขันธ์ทอง ๗๙๔ ม.ศ.๓ ศษ.ม./ป. วัดผลฯ/บริหาร 3660100594742 

2. นางรัศมี  โพธิ์จันทร์ ๗๙๗ ม.ศ.5 ศศ.ม. ภาษาไทย 3640400552743 

3. นายรังสรรค์   จวนแจ้ง ๗๙๙ ม.ศ.5 คบ. วิทยาศาสตร์ 3710100859117 

4. นายสุมิตร แก้วแท้(ไปช่วยราชการ) ๘๐๐ ม.ศ.3 คบ. เกษตรศาสตร์ 3670400556811 

๕. นางภัทราพรรณ  จงจีระ ๑๐๘๖ ม.ศ.5 คบ. คหกรรม 3640800278428 

6. นายบอย   ไกรกิจราษฎร์ ๒๘๔๖๙ ม.ศ.5 - - 3640400163488 

7. นางมาลี   บุญคุ้ม - ม.6 คบ. กศ.ปฐมวัย 3640400108894 

๘. น.ส.ปนัดดา  ไทยทอง(แทน๔) - ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1640100165497 

๙ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ - ม.๖ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3650200173579 

จากตารางที่ ๓ พบว่า โรงเรียนมีบุคลากร จ านวน ๑๐ คน ไปช่วยราชการ ๑ คน ปฏิบัติงานจริง ๙ คน  

1.5 ขอ้มูลนกัเรยีน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 256๒ มีจ านวน ๖๐ คน เป็นนักเรียนระดับก่อน  
ประถมศึกษา 1๔ คน ประถมศึกษา ๔๖ คน รายละเอียดตามตาราง 3  

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามชั้นเรียน  ปีการศึกษา  256๒  

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นอนุบาล   ๒ ๒ ๓ ๕ 
ชั้นอนุบาล   ๓ ๕ 4 9 
รวมอนุบาล 7 7 14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 5 4 9(1) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 7 4 11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3 4 3 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 - 2 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 4 4 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 4 5 9 

รวมประถม 24 22 ๔๖(๑) 
รวมทั้งหมด 31 29 60(๑) 

                หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในวงเล็บ  ๑  คน    
จากตารางที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๐ คน เป็นชั้นอนุบาล จ านวน ๑๔ คน 
                  และประถมศึกษา จ านวน ๔๖ คน มีนักเรียน เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ๑  คน  
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1.6 การด าเนนิการและผลการพฒันาตนเองจากขอ้เสนอแนะในการจดัท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง ปกีารศกึษา 2562 
กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 256๒ มี 

ขั้นตอนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
1) การวางแผนจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๒ ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายระดับต่าง ๆ ความคาดหวังและบริบท ต่าง ๆ ทรัพยากรและข้อจ ากัดที่มี  
กระบวนการจัดท าแผน และการน าแผนไปปฏิบัติ โดยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. 

2) การมอบหมายงาน โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน ซึ่งมีการมอบหมายให้มีหน้าที่ติดตาม
นิเทศ การทบทวน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

3) การด าเนินงานตามแผน  ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู้  การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  การด าเนินงานตาม
โครงการเพิ่มเติม  โครงการ/กิจกรรมจากหน่วยเหนือ กลุ่มโรงเรียนสองฝ่ังยมสามัคคี ศนูย์
ประถมศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ สพป.สท.1 และหน่วยเหนืออื่น ๆ 

4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวนงาน สร้างหรือก าหนดวิธีการท างานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการประชุมนิเทศ 

5) การปรับวิธีและกระบวนการท างาน ให้เหมาสมกับการเร่งพัฒนาผลผลิต   
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ส่วนที ่2  รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1. มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั   

1.1 มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็   
           ผลการประเมินตนเอง : ระดบัคณุภาพ..ด.ี............... 

1.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุ   ผลการ
ประเมนิตนเอง 
 

1.2.1 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

      โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั นอนุบาลปีที่ 2-3      รวม 
14 คน ครูผู้สอน 1 คน(อัตราจ้าง) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี    มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี  
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็ก ระดับปฐมวัย 18 
คน  มีน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  14  คน มีน  าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน  1  คน  กิจกรรมอาหาร
กลางวัน  กิจกรรมอาหารเสริม(นม) กิจกรรมตรวจและพัฒนาสุขภาพ เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 92.86 สขุภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมสื่อผ่อนคลาย  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง      ร้อยละ100 มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง    มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การพูดการ
ทักทาย จากกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงชั นเรียน ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม     มีวินัย ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ร้อยละ 94.44 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2.2 ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานเชงิประจักษท์ีส่นบัสนนุผลการประเมนิ 
1. เอกสารประจ าชั้นเรียน อบ. ต่าง ๆ 
2. บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัด 
3. ผลงานนักเรียน 
3. ภาพกิจกรรม         
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1.2.3 จุดเดน่ จุดที่ควรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร่วมกิจกรรมบ ารุงดูแล
สุขภาพที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มนม 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
อ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้อง
ส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้
เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

1.2.4 แผนพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ (ระบแุผนงานโครงการ/กจิกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔)  โครงการส่งเสริมสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร  
๕)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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2 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

2.1 ผลการประเมนิตนเอง : ระดบัคณุภาพ....ด.ี............. 

2.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุ   ผลการ
ประเมนิตนเอง 
 

2.2.1 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

     ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  กิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ตามพุธศักราช 2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั นเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  มีครูเพียงพอต่อชั นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมอบรมครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่หน่วยจัดจัดอบรม ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความสุข ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  
จากเยี่ยมบ้านและประชุมชั นเรียนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ 
                                                                                                             /ประเมินไป... ... ... 
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ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้องมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

2.2.2 ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานเชงิประจกัษท์ี่สนบัสนนุผลการประเมนิ 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
2. บันทึกรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ Active learning  
4. ผลงานนักเรียน 
5. พฤติกรรมนักเรียน 

2.2.3 จุดเดน่ จุดที่ควรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

2.2.4 แผนพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ (ระบแุผนงานโครงการ/กจิกรรม) 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพ 
      3)  โครงการหนูน้อยคนเก่ง  
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3. มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณท์ีเ่น้นเด็กเปน็ส าคญั 

3.1  ผลการประเมนิตนเอง : ระดบัคณุภาพ...ด.ี.............. 

3.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุ   ผลการ
ประเมนิตนเอง 

3.2.1 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ พัฒนาเด็กตาม
ตามตารางกิจกรรมหลักทุกกิจกรรม เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั งกล้ามเนื อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั งชั่งใจ รู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื นฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน  าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  
และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้จัด
บรรยากาศในชั นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็น
ใจ   มีความเอื อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการ
เรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียน จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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3.2.2 ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานเชงิประจกัษท์ีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื อต่อการเรียนรู้ 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3.2.3 จุดเดน่ จุดที่ควรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- การพัฒนาเทคนิกการสอนแบบบูรณาการ 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
3.2.4 แผนพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
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2. มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1) มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน   

1.1 ผลการประเมนิตนเอง : ระดบัคณุภาพ...ด.ี.............. 
1.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุผล 

การประเมนิตนเอง 
1.2.1 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ โดยการด าเนนิงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก ่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบตัิการ ปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา           ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนนุให้ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะชีวิต มีความสุข” ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ การสร้างทักษะชีวิตโดยจัดแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง โครงการน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  กิจกรรมเข้าร่วมโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กับโรงเรียนในต าบล โครงการกีฬา โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(Nation test&O– net)     
    1.2.2 ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการประเมนิตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาการ
อ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดค านวณคล่องทั้ง
ห้องเรียน  2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมกีฬาพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมบ้านและ
ประชุมชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะการรับประทานอาหาร  และอาหารเสริม  3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการ  4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุด               5)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ NT และ O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการ  ๖) กิจกรรมวิชาการตามแผนงานปฏิบัติการประจ าปี 2561  

/3. จดุเดน่... ... ... ... 
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1.2.3 จุดเดน่  จุดที่ควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพื่อยกระดบัใหสู้งขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐานย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น วิเคราะห์บริบทและสภาพ
นักเรียนเป็นข้อมูลฐานการก าหนดเป้าหมาย จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสนองเป้าหมาย เน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด

การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ
กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่
ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป นักเรียนที่มีความแตกต่าง 
และด้อย ซึ่งมีอยู่จ านวนหนึ่งต้องได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชั้นเรียนและระดับชาตินักเรียนมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 

1.2.4 แผนพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น โดยเน้นความต่อเนื่องและเข้มข้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ

ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน แต่

ละช่วงวัย 
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2) มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.1 ระดบัคุณภาพ   ดี 
2.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุผล 

การประเมนิตนเอง 
     2.2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  การด าเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพปัจจุบันและปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ก าหนดกลยุทธ์พัฒนา เป้าหมาย กระบวนงานสนองกลยุทธ์ และจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนา การสนับสนุนทรัพยากรด าเนินงาน  ก าหนดแนวทางการน าแผนไปด าเนินการและการประเมินผล  
ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพจัดการศึกษา มอบหมายงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสมรรถนะ
ความสามารถและความพึงพอใจ ตามสภาพและบริบทของโรงเรียนเพ่ือด าเนินการพัฒนา  พร้อมกับด าเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา             จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ยังรับการด าเนินงานสนองนโยบาย แผนงานโครงการสนองนโยบายของต้นสังกัด            เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง   
 
     2.2.2  ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความสามารถ ความถนัดและความต้องการ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภยั จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 

/2.2.3 จดุเด่น… … … 
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2.2.3 จุดเดน่ จุดที่ควรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีครูให้มีเพียงพอกับชั้นเรียน พอกับ
สาระการเรียนรู้ เพียงพอกับปริมาณภารงาน  โดยการ
ระดมทรัพยากร  จัดอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  จัดให้มีการนิเทศ  
ติดตาม  ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

 
แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
6)  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือสรรหาบุคลากร  

 

3) มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.1 ผลการประเมนิตนเอง : ระดบัคณุภาพ..ด.ี............... 
3.2 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจักษ ์ทีส่นบัสนนุผล 

การประเมนิตนเอง 

 3.2.1 วธิกีารพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ โดยการด าเนนิงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก ่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบตัิการมอบหมายงาน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุง(ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้  ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง 

/โอกาสให้... ... ... 
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โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรม
ศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยความร่วมมือของวัดในเขบริการ  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
3.2.2 ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการประเมนิตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมี
วิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนน าเสนอผลงานแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 

 

3.3 จดุเด่น  จดุที่ควรพัฒนา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนกัเรียนน าไปใช้พฒันาตนเอง 
 

 
แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
6) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น

ตามระดับชั้น 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
                เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาสถานศกึษาและค่าเปา้หมาย ระดบัปฐมวยั                

และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศกึษา เพื่อการประกนัคณุภาพ 
ภายในของสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

----------------------------------------------- 
             โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกาศตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวแนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ประกอบมติที่ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงจัดท ามาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และ การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐานต่อไป 

          โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อ
เป็นเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ท้ังสองระดับและการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
  ประกาศ  ณ วันท่ี   ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
     (นายชนนันท์  ขันธ์ทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 
 
 

ส่วนที ่3 ภาคผนวก 
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มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา                                 

ระดบัปฐมวยั และระดบัประถมศกึษา ฉบับลงวนัที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
............................................. 

1. มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็   
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
๑ มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มสีุขนสิยัที่ดแีละดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
ม.๑ ๑.นกัเรยีน ๙๐% มภีาวะทางโภชนาการดี 

๒.นกัเรยีน ๙๐% มสีมรรถภาพทางกายดี 
๓.นกัเรยีน ๙๐% มสีุขนสิยัการรับประทาน  การดแูลปากและฟนั การขับถา่ยด ี 
๔.นกัเรยีน ๙๐%รา่งกายสะอาด ไมม่ภีาวะเสีย่งตอ่โรค และสิง่เสพตดิ 
๕.นกัเรยีนทุคนไดร้บัอาหารเสรมิและอาหารกลางวนั 

๒ มีพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้

 ๑.นกัเรยีน ๙๐%พูดสื่อสารกลา้แสดงออก 
๒.นกัเรยีน ๘๐%มีความฉลาดดา้นอารมณ์ 
๓.นกัเรยีน ๘๐%บุคลกิดรีา่เรงิแจม่ใส 
๔.นกัเรยีน ๙๐%รูจ้ักหนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบ 
๕.นกัเรยีน ๙๐%รูจ้ักแบ่งปนั และการให้ 
๖.นกัเรยีน ๘๐%เคารพสทิธิ์ไมล่ะเมดิสทิธิ์ 

๓ มีพฒันาการดา้นสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเปน็สมาชกิทีด่ีของสงัคม 
๑.นกัเรยีน ๙๐%พูดสื่อสารเกีย่วกบัตนเองได้ 
๒.นกัเรยีน ๙๐%มีกรยิามารยาทดแีสดงการทักทายและความเคารพตามสถานการณ์ได้ 
๓.นกัเรยีน ๙๐%ชว่ยเหลือตนโดยเกบ็สิ่งของใชข้องตนในห้องเรียนได้ 
๔.นกัเรยีน ๙๐%ปฏบิัตติามขอ้ตกลงของชัน้ได้ 
๕.นกัเรยีน ๙๐%มีจติสาธารณะ 

๔ มีพฒันาการดา้นสตปิญัญา สือ่สารได ้มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 ๑.นกัเรยีน ๙๐%ตั้งค าถามทีอ่ยากรูไ้ด้ 
๒.นกัเรยีน ๙๐%เปรยีบเทยีบขนาด ส ีความยาว ใกล้–ไกล มาก–นอ้ย เลก็–ใหญ ่ได ้
๓.นกัเรยีน ๙๐%สื่อสารความสัมพนัธข์องคนในครอบครวัได้ 
๔.นกัเรยีน ๙๐%บอกคุณลกัษณะสิง่ของตา่ง ๆ เกีย่วกบั ขนาด ส ีระยะ เวลา ได้ 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
๑ 
 

 
    ๒ 

     

    ๓ 

    
     ๔ 

 
      ๕ 

      ๖ 

มีหลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ ๔ ด้านสอดคล้องกบับรบิทของทอ้งถิน่ 
๑.หลกัสูตรมีคณุลักษณะสนองประเดน็พฒันาระดบั ดี 
๒.แผนการจดัการเรยีนรู้ทีม่ีคณุลักษณะสนองหลักสตูร มสีมดลุการพฒันา และเนน้เดก็เปน็ส าคญั 
จดัครใูห้เพยีงพอกบัชัน้เรยีน 
๑.จ านวนครเูพยีงพอกบัจ านวนนักเรยีนและจ านวนห้องเรยีน 
๒.ครูมคีุณภาพตรงระดับเด็กตามวชิาเอก 

สง่เสริมให้ครมูีความเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
๑.ครูทกุคนไดร้บัการนิเทศภายในเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนอยา่งน้อย ๓ ครัง้/ภาคเรยีน 
๒.ครูเขา้รับการอบรม อยา่งนอ้ย ๑๒ ชัว่โมง  
จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่ เพือ่การเรยีนรู้อยา่งปลอดภยัและเพยีงพอ 
๑.จดัห้องเรียนสนองประเด็นพัฒนา ระดบัด(ีผา่นระดบัการประเมนิ ๘๐%) 
ให้บรกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
๑..หอ้งเรยีนมสีือ่ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ สนองประเดน็พฒันา  ระดบั ดี 
มีระบบบรหิารคณุภาพทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วข้องทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม 
๑.มรีะบบสื่อสาร และรับฟังขอ้เสนอใหผู้ป้กครองคณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน  
เพื่อพฒันากระบวนการจัดการศกึษา 
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มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
๑ จดัประสบการณท์ีส่่งเสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดลุ เต็มศักยภาพ 
 ๑.ครจูัดประสบการณ์ตามตารางกจิกรรมประจ าวนัครบทุกกิจกรรม 

 ๒.ครูประเมนิเดก็และจัดกจิกรรมซ่อมเสริมเด็กเปน็รายบุคคล 
๒ สรา้งโอกาสให้เดก็ไดร้ับประสบการณต์รง  เล่นและปฏบิตัิอยา่งมีความสุข 
 ๑.เด็กเรยีนรูโ้ดยประสบการณ์ตรงทีค่รจูัดแหลง่เรยีนรู้ของจรงิให้ 
 ๒.เด็กพงึพอใจระดบัดีทกุคน 
๓ จดับรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ใชส้ือ่ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวยั 
 ๑.ห้องเรยีนมีองคป์ระกอบตามเกณฑห์้องเรยีนเดก็ปฐมวยั  ระดบั ดี 
 ๒.เด็กพงึพอใจแหล่งเรยีนรู้ในห้องเรียนระดบั ดี 
๔ ประเมนิพฒันาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจัด 
 ประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 
 ๑.ครูมกีารประเมินผลตามสภาพจรงิ มเีครือ่งมือมผีลการประเมินรายบุคคลและใชผ้ลการประเมนิ 
 พัฒนาเดก็ 
 ๒.เด็กมีพฒันาการทุกดา้น ระดบั ดี 
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มาตรฐานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง  เรือ่ง ให้ใชม้าตรฐานสถานศกึษา  

ระดบั การศกึษาปฐมวยั  และระดบั ประถมศกึษา  
ฉบบัลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

............................................. 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี 

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
๑ 

 

ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
      ๑) มีความสามารถในการอา่น การเขยีนการสื่อสาร และการคดิค านวณ 
          ๑.๑ นกัเรยีนมผีลการอา่น ตามระดบัชัน้เรยีนผา่น เกณฑ ์๗๐% 
          ๑.๒ นกัเรยีนมผีลการเขยีน ตามระดบัชัน้เรยีนผา่น เกณฑ ์๗๐% 
          ๑.๓ นกัเรยีนมผีลการพดูสื่อสาร ตามระดบัชัน้เรียนผา่นเกณฑ ์๗๐% 
          ๑.๔ นกัเรยีนมผีลการคดิค านวณ ตามระดบัชัน้เรยีนผา่นเกณฑ ์๗๐% 

 ๒) มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ  อภปิรายแลกเปลีย่น ความคดิ 
          เหน็ และแกป้ญัหา 
          ๒.๑ นกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ๗๐% 
          ๒.๒ นกัเรยีนสามารถอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และคิดแกป้ญัหา ๗๐% 
          ๒.๓ นกัเรยีนมผีลการจดัท าโครงงาน ๗๐% 
๓)  ๓) มีความสามารถสรา้งนวตักรรม 
          ๓.๑ นกัเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจ และสามารถสรา้งนวตักรรมไดต้ามระดบัชัน้  ๗๐% 
          ๓.๒ นกัเรยีนท าหรือมสีว่นรว่มสรา้งนวัตกรรม ๗๐% 
    ๔) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
         ๔.๑ นกัเรยีนใชค้อมพวิเตอร ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได ้ตามระดบัชัน้เรยีน ๗๐% 
๕) ๕) มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสตูรสถานศกึษา 
         ๕.๑ ผลการประเมนิตวัชีว้ดัหลกัสตูรของนักเรยีนทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ระดบั ด ี๗๐% 
         ๕.๒ ผลการทดสอบ ระดบัชาตขิองนักเรยีนตามระดบัชัน้รายบคุคล คะแนนเฉลีย่สงูขึน้ ๓.๐๐% 
    ๖) มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีตอ่งานอาชพี 
         ๖.๑ นกัเรยีนชัน้ ป.๔ – ๖ มีเจตคตทิี่ดตี่ออาชพีและเลือกอาชีพทีส่นใจ ๑ อาชพี ๗๐% 
         ๖.๒ นกัเรยีนชัน้ ป.๑ – ๓ มีเจตคตติ่ออาชพีระดับด ี๗๐% 
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ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
๒ คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

      ๑) การมีคุณลกัษณะและค่านยิมทีด่ตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
         ๑.๑)นกัเรยีนทุกคนผา่นเกณฑป์ระเมนิคุณลักษณะอนัพงึประสงค ์ระดบั ด ี๗๐% 
         ๑.๒)นกัเรยีนผา่นเกณฑ์ประเมนิคา่นยิมหลัก๑๒ ประการ ระดบั ด ี๗๐% 
      ๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
         ๒.๑ นกัเรยีนทกัทายกันโดยวฒันธรรมไทย(ยิ้มไหว)้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ๗๐% 
         ๒.๒ นกัเรยีนแตง่กายตามวฒันธรรมไทยผา่นเกณฑ ์ผา่นเกณฑป์ระเมนิ ๗๐% 
         ๒.๓ นกัเรยีนรว่มกจิกรรมเสรมิความเปน็ไทย ๗๐% 
      ๓) การยอมรับทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
         ๓.๑ นกัเรยีนสามารถเขา้รว่มและท างานรว่มกลุม่ทีม่ีความแตกตา่งกนัได ้70% 
         ๓.๒ นกัเรยีนรว่มท างานกบัชมุชน/ประชาชน ไดผ้่านเกณฑป์ระเมนิ 70% 
      ๔) สขุภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
          ๔.๑ นกัเรยีนร่างกายแขง็แรง(ผา่นเกณฑท์ดสอบสมรรถภาพ) ๗๐% 
          ๔.๒ นกัเรยีนมจีติสาธารณะ(ผา่นเกณฑป์ระเมนิระดบั“ด”ี) ๗๐% 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
 ๑.มเีปา้หมายวสิยัทัศนแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
           ๑.๑ มวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนผ่านเกณฑป์ระเมินระดบัดี(คะแนนประเมิน๗๐%) 
           ๑.2วสิยัทัศน์มกีลยทุธ ์กระบวนงาน โครงการทีส่ามารถพฒันาได(้คะแนนประเมิน ๗๐%) 

๒.มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๑ระบบการบรหิารจัดการคุณภาพที่ดมีรีะบบ(ผา่นการประเมนิคณุภาพระดบั “ด”ี) 

           ๒.๒ มรีะบบการตดิตาม ทบทวนคณุภาพการพฒันาตอ่เนือ่ง(ผา่นเกณฑป์ระเมนิระดบั “ด”ี) 
๓.ด าเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

           ๓.๑ นกัเรยีนมแีหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย(ผา่นการประเมนิระดบั “ด”ี) 
           ๓.๒ นกัเรยีนมผีลการเรยีนดว้ยโครงงาน(ผา่นการประเมนิ ระดบั “ด”ี) 

๔.พัฒนาครแูละบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
           ๔.๑ มชีัว่โมงPLCไมน่้อยกวา่ ๕๐ชัว่โมง/ป ีและผลงานจากPLC มีคณุภาพระดบั ด ี
           ๔.๒ ผา่นการอบรมความรูเ้กีย่วกับงานสอนหรืองานสนับสนนุการสอน ไมน่้อยกว่า ๑๒ ชัว่โมง/ป ี

๕.จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอ่การจดัการเรียนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
           ๕.๑ หอ้งเรียนสะอาด เปน็ระเบยีบปลอดภยั  มผีลประเมนิระดบั “ด”ี 
           ๕.๒.หอ้งเรยีนมแีหลง่เรยีนรูภ้ายใน ตลอดจนวสัดสุื่อ เทคโนโลย ีและการจดัการด้านสงัคมผูเ้รยีนมี

ผลประเมนิระดบั “ด”ี 
           ๕.๓ การสนบัสนนุครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มรีะบบทดแทนให้การเรยีนการสอนต่อเนื่อง 

๖.จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 
           ๖.๑ มกีารสอนเปน็รายบคุคล รายกลุม่บุคคล รายสาระการเรยีนรู ้ตามข้อมลูสารสนเทศ 
           ๖.๒ สนบัสนนุคอมพิวเตอรแ์ละหรือเทคโนโลยเีพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
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มาตรฐานที ่3  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
เป้าหมาย การพฒันามผีลประเมิน : ด ี

ที ่ ประเด็นพฒันา/มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเปา้หมายการพฒันา 
 ๑.จดัการเรยีนรูท้ีผ่า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัิจรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 
          ๑.๑จดัการเรยีนรูโ้ดยมีกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการคิดทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มบุคคล 
          ๑.๒ นกัเรยีนมชีิน้งานและหรือนวตักรรมทีเ่ป็นผลจากกจิกรรมการเรยีนการสอน ๗๐% 

๒.ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
          ๒.๑ ครใูชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูใ้นการจดัการเรียนรู ้๗๐% 

๓.มีกระบวนการบรหิารชัน้เรยีนเชิงบวก 
          ๓.๑ มขี้อตกลงชัน้เรยีนทีน่กัเรยีนรว่มท า ๗๐% 
          ๓.๒ ปฏสิมัพนัธ์ในชมุชนห้องเรยีนเชงิบวก ๗๐% 

๔.ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน 
          ๔.๑ ชัน้เรยีนมีขอ้มลูนักเรยีนรายบคุคลที่ครนู าไปใช้พฒันานักเรยีนตามความแตกตา่งของ           
                นกัเรยีนทีต่้องพฒันา นักเรียนมีพฒันาการ ๗๐% 

๕.มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
          ๕.๑ ครทูุกคนมชีัว่โมงสังคมแหง่การเรยีนรู้(PLC)อยา่งน้อย ๕๐ ชัว่โมง/ป ี
          ๕.๒ ครรูบัการนเิทศและน าผลการนิเทศ ค าแนะน าไปพฒันานักเรยีน/ห้องเรยีน/งาน/และ 
                ตนเองอยา่งน้อย ๒๐ ชัว่โมง 
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ข้อมลูผลการปฏิบตังิานสนบัสนุนการประเมิน 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามชั้นเรียนและกลุ่มสาระ 
              การเรียนรู้  ปีการศึกษา  2562 

ชัน้ 
ภาษา 
ไทย 
(พฐ.) 

ภาษา 
ตา่ง 

ประเทศ 
(พฐ.) 

คณติ 
ศาสตร ์
(พฐ.) 

วทิยา 
ศาสตร ์
(พฐ.) 

สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

(พฐ.) 

 
ประวตั ิ
ศาสตร ์
(พฐ.) 

สขุศึกษา 
และ 

พลศกึษา 
(พฐ.) 

ศิลปะ 
(พฐ.) 

การงาน
อาชพีและ 
เทคโนโลย ี

(พฐ.) 

คอม 
พวิ 

เตอร ์
(พต.) 

หนา้ที ่
พล 

เมอืง 
(พต.) 

เฉลีย่ 

นน.ช.๑ 5 1 5 2 2 1 2 2 1 1 1 23 
ป.1 73.89 74.11 75.11 73.56 76.00 78.33 80.11 77.67 76.44 74.33 79.00 75.73 

ป.2 77.82 72.18 74.82 76.82 79.64 76.55 80.18 78.09 81.45 77.62 76.82 76.40 

ป.3 74.14 69.29 73.71 74.14 67.14 74.50 74.43 73.00 73.14 68.86 72.00 72.80 

รวม ช.๑ 76.62 71.86 74.55 74.84 74.26 76.46 78.24 76.25 77.01 73.60 75.94 75.55 

นน.ช.๒ 4 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 23 
ป.4 67.00 62.00 65.75 76.25 74.00 85.00 81.50 77.50 74.75 82.75 69.50 71.88 

ป.5 68.58 76.54 63.56 68.40 63.43 60.77 65.63 62.57 84.81 64.88 58.94 69.04 

ป.6 71.61 69.27 65.94 70.72 70.44 66.05 75.83 78.77 76.83 67.66 72.77 71.85 

รวม ช.๒ 69.06 69.27 65.08 71.79 69.29 70.61 74.32 72.95 78.80 71.76 67.07 70.81 

เฉลีย่(นน) 72.84 70.57 69.82 73.32 71.78 73.54 76.28 74.60 77.91 72.68 71.51 73.35 

หมายเหตุ พฐ คือ สาระพ้ืนฐาน  พต. คือ สาระเพ่ิมเติม  นน. คือ น้ าหนักวิชา  ช. คือ ชว่งชั้น 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การงานฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา วิชาศิลปะ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
                  รองลงมาคืออังกฤษ ชั้นที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ป.๒ ต่ าที่สุด คือ ป.๕ รองลงมาคือ ป.๖   
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ปีการศึกษา  2562 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การอ่านการเขียน ชั้น 
             ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 256๒ เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสมรรถนะการเรียนรู้ และ 
             ผลเปรียบเทียบ กับ ตนเองปีการศึกษา  2561 ระดับ สพป. ศธ.ภ. จังหวัด สพฐ และ ประเทศ 

ที ่ สมรรถนะการอา่น 
ผลการทดสอบ ผลเปรยีบเทยีบกับคะแนนเฉลีย่ระดบั 

ป ี256๒ ป ี2561 สพป จงัหวัด ศธ.ภ. สพฐ ประเทศ 

๑ การอา่นออกเสยีง 
๘๘.๓๗ 19.58 77.53 71.00 ๖๖.๘๑ 67.49 68.50 
+ - +๖๙.๗๙ +๑๐.๘๔ +๑๗.๓๗ +๒๑.๕๖ +๒๐.๘๘ +๑๙.๘๗ 

๒ การอา่นรูเ้รื่อง 
๖๖.๕๐ 42.50 74.60 72.90 ๗๑.๕๕ 72.51 72.81 
+ - +๒๔.๐๐ --๘.๑๐ -๖.๔๐ -๕.๐๕ -๖.๐๑ -๖.๓๑ 

 
รวมสองสมรรถนะ 

๗๗.๔๓ 31.04 73.57 71.95 ๖๙.๑๘ 70.00 70.66 
+ - +๔๖.๓๙ +๓.๘๖ +๕.๔๘ +๘.๒๕ +๗.๔๓ +๖.๗๗ 

หมายเหต ุ: +หมายถงึ สงูขึน้ หรือสงูกวา่ และ – หมายถึง ลดลง หรอืต่ ากว่า 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย 
                  ร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ยกเว้น การอ่านรู้เรื่อง ต่ ากว่า สพป. จังหวัด  ศธ.ภ. สพฐ และ 
                  ระดับประเทศ  
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การอ่านการเขียน ชั้น 
               ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 256๒ เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสมรรถนะการเรียนรู้  
               และผลเปรียบเทียบ กับ ผลระดับที่สูงกว่า ปีการศึกษา  256๒ 
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แผนภูมิแสดงคะแนนรายสาระแยกตามระดบัหน่วบงาน

แผนภูมิผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน 2562 โรงเรียน 2561 สพป.สท.๑ จังหวัด ศธภ. สพฐ ประเทศ
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ตารางที่ ๓ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน” จากการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             การอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา 256๒ เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสมรรถนะ 
             การเรยีนรู้ และผลเปรียบเทียบระหว่างชั้นเรียน ปีการศึกษา  2562  

ที ่
ทักษะการอา่นเขยีน 

ผลการประเมินผา่นเกณฑ&์คะแนนเฉลีย่เป็นรอ้ยละรายชัน้เรยีน 

ค่าสถิต ิ
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 

จ านวนนักเรยีน\พเิศษ ๙\1 11 7 2 8 9 46\1 

๑ การอา่นคลอ่ง 
N 4 3 6 1 0 5 19 
% 50.00 27.27 85.71 50.00 0 55.56 42.22 

ค่าเฉลีย่ 76.67 69.70 52.14 87.50 69.00 80.66 71.20 

๒ การเขยีนคล่อง 
N 2 2 3 2 0 0 9 
% 25 18.18 42.86 100 0 0 19.57 

ค่าเฉลีย่ 49.63 52.73 66.07 85.00 50.75 54.00 55.46 
3 รวมสองทกัษะ ค่าเฉลีย่ 63.15 61.22 59.11 86.25 59.87 67.33 63.37 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย และ รวม  ค านวณ โดยถว่งน้ าหนักจ านวนนักเรยีน 
จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้น ป.๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละพบว่า การอ่านคล่อง มีคะแนนและจ านวนคนผ่านเกณฑ์ สูงกว่าการเขียนคล่อง  
                  ชั้น ป.๕ ไม่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การอ่านคล่อง และการเขียนคล่อง และชั้น ป.๖ ไม่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 
                  ประเมินการเขียนคล่อง 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การอ่านคล่องเขียนคล่องทั้ง 
               ห้องเรียน ชั้น ป.๑ – ๖ ปีการศึกษา 256๒ เป็นค่าร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์ และคะแนนเฉลี่ย     
               ร้อยละจ าแนกตามสมรรถนะการเรียนรู้  ปีการศึกษา  256๒ แยกเป็นชั้นเรียน 

 
 
 
 
 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๒๐.๐๐

นักเรียนผ่านอ่านคล่อง คะแนนการอ่าน นักเรียนผ่านเขียนคล่อง คะแนนการเขียน คะแนนรวม 2 ทักษะ
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แผนภูมิแสดงคะแนนแยกตามชั้นเรียน

แผนภูมิผลการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
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ตารางที ่๔ ผลการทดสอบระดบัชาต ิชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ (National test) ปีการศึกษา ๒๕๖1 จ าแนกเปน็ราย
ทักษะ และเปรยีบเทยีบกบัผลระดบั สพป.สท.1 และผลของปีการศกึษา ๒๕60  

ที ่ สมรรถนะ 
ผลการทดสอบ เอน็ท(ีNT) ผลเปรยีบเทยีบกับคะแนนเฉลีย่  

ป ีกศ.61 ป ีกศ.60 
สพป.สท.1 
ป ี2561 

ตนเอง 
ระดบั 
สพป. 

๑ ทักษะการอา่นเขยีน 37.14 ๓๖.๐๔ 52.46 +1.10 -15.32 
๒ ทักษะดา้นการคิดค านวณ 22.85 ๒๕.๗๑ 49.76 -2.86 -26.91 
๓ ทักษะดา้นการใชเ้หตผุล 31.42 ๓๑.๔๐ 48.57 +0.02 -17.15 
 รวมทกุทกัษะ 30.47 ๓๑.๗๒ 50.26 -1.25 -19.79 

หมายเหต ุ: +หมายถงึ สงูขึน้ หรือสงูกวา่ และ – หมายถึง ลดลง หรอืต่ ากว่า 
จากตารางที ่๔ แสดงใหเ้หน็วา่คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ NT ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ ปกีารศึกษา ๒๕๖1 อยูใ่น
ระดบัสูงกวา่ตนเอง 2 สมรรถนะ ต่ ากวา่ 1 สมรรถนะ คือ ทักษะการคดัค านวณ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของ 
สพป.สท.1 คะแนนเฉลีย่ต่ ากวา่ทกุสมรรถนะ    

 

 
แผนภูมทิี ่๔ ผลการทดสอบระดบัชาต ิชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ (National test) ปีการศกึษา ๒๕๖1 จ าแนกเปน็ราย
ทักษะ และเปรยีบเทยีบกบัผลระดบัชาต ิและผลของปีการศึกษา ๒๕60  
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แผนภูมิตามทักษะวิชาการจ าแนกตามสังกัดคะแนน

แผนภูมิผลการทดสอบระดับชาต(ิNT)

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ค่าเฉลี่ย สพป61
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ตารางที ่๕ ผลการทดสอบระดบัชาต ิชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๖ (O - net test) ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ทดสอบ 
              จ านวน  ๔ กลุม่สาระการเรยีนรู ้ และเปรยีบเทยีบกบัผลระดบั สพฐ ระดบัชาต ิและตนเอง 
              กบัผลของปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

ที ่
กลุม่สาระ 
การเรยีนรู ้

ผลทดสอบโอเนต(%)  ผลเปรยีบเทยีบกับคะแนนเฉลีย่ของระดบั 
ป ี256๒ ป ี256๑ ตนเอง 256๑ สพป.สท.๑ ระดบัประเทศ 

๑ ภาษาไทย 43.81 51.85 -8.04 -5.16 -4.80 
๒ ภาษาองักฤษ 35.00 29.55 -5.45 +0.58 +3.30 
๓ คณติศาสตร ์ 24.44 28.18 -3.74 -7.06 -11.17 
๔ วทิยาศาสตร ์ 27.86 39.36 +11.50 -7.69 -6.68 
 รวมทัง้สิน้ 32.77 37.24 -6.21 -5.21 -4.44 

หมายเหต ุ: +หมายถงึ สงูขึน้ หรือสงูกวา่ และ – หมายถึง ลดลง หรอืต่ ากว่า 
จากตารางที ่๕ แสดงใหเ้หน็วา่ผลการทดสอบ โอ-เนต ป ี256๒ ต่ ากวา่ค่าเฉลีย่ของคา่เฉลีย่เมื่อป ี256๑  
                  ของตนเอง ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และต่ ากว่าคา่เฉลีย่ปีเดยีวกันทัง้ระดบัเขต และระดับชาต ิ
                  ทกุกลุม่สาระการเรยีนรูย้กเวน้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ ทีส่งูกวา่ทกุระดับ 
 
 

แผนภูมทิี ่๕ ผลการทดสอบระดบัชาต ิชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๖ (O - net test) ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ทดสอบ 
              จ านวน  ๔ กลุม่สาระการเรยีนรู ้ และเปรยีบเทยีบกบัผลระดบักบัตนเองปีการศกึษา ๒๕6๑  
              และผลระดบั สพฐ ระดบัชาต ิ 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกตามระดับหน่วยงาน

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนโอเนต ปี 2562 ระหว่างโรงเรียนกับแหล่งคะแนนต่าง ๆ 

โรงเรียน2562 โรงเรียน2561 สพป.สท.๑ สพฐ.
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ตารางที่ ๖ ผลการประเมนิทกัษะการคดิ วิเคราะหแ์ละสื่อความหมาย  

              ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปกีารศกึษา 256๒ 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนปกตทิีผ่่านและตอ้งปรบัปรงุ 

จ านวนนกัเรยีนปกต(ิพิเศษ) ผ่าน ไมผ่่าน 
ป.1 9(1) 100 0 
ป.2 11 100 0 
ป.3 7 100 0 
ป.4 2 100 0 
ป.5 8 100 0 
ป.6 9 100 0 
รวม 46(1) ๑๐๐ ๐ 

จากตาราง ๖ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนปกติผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะการคิด วิเคราะห์และ 
                 สื่อความหมาย ทุกคน  

 
ตารางที่ ๗ ผลการประเมนิสมรรถนะตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา  
              ปกีารศกึษา 256๒ 

สมรรถนะตามหลักสตูร 
แกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

จ านวนนกัเรยีนผา่นการประเมนิระดบั “ด”ี(๓) ขึน้ไป/ชัน้/นร. 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม อตัรา 
9 11 7 2 8 9 46 100% 

๑.การสื่อสาร 8 9 5 1 8 6 37 80.43 
๒.การคดิ 8 9 4 1 5 6 33 71.74 
๓.การแกป้ญัหา 8 11 4 1 8 8 40 86.96 
๔.ทกัษะชวีติ 8 11 7 1 8 8 43 93.48 
๕.การใชเ้ทคโนโลย ี 8 11 7 1 8 9 44 95.65 

เฉลีย่รวม 8 10.2 5.4 2.5 7.4 7.4 39.4 85.65 
อตัรา% 72.73 92.73 77.14 50.00 92.50 82.22 85.65  

จากตาราง ๗ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร สมรรถนะความสามารถ
การคิดนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดี ต่ าท่ีสุด รองลงมาสมรรถนะการสื่อสาร  
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ตารางที่ ๘ ผลการพฒันาความพรอ้มเดก็ชัน้อนุบาลปีที่ 2 และ ปีที ่3 ปกีารศกึษา 2562 

ชั้นเรียน จ านวนเดก็ 
จ านวนเดก็ทีม่พีฒันาการผา่นการประเมนิระดบั ดี 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา %เฉลี่ย 
อบ.2 5 ๔ ๔ ๔ ๔ ๘๐.๐๐ 
อบ.3 9 9 9 9 9 100 
รวม 14 ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 9๒.๘๖ 

จากตาราง ๘ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี ร้อยละ 9๒.๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 

ท่ี  29/2562 

             เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง  
                    ปกีารศึกษา  2562 

………………………………………………….. 
               อาศัยอ านาจตามความในหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ที่ 
ศธ ๐๔๑๕๘/๒๗๙๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ที่ให้โรงเรียนจัดท าแผนด าเนินการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล โดยให้โรงเรียนจัดท าแผนขึ้นเป็นเป้าหมายการด าเนินงาน นั้น 
บัดนี้ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานแล้วปรากฏว่าไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้
ตามเป้าหมาย มติทีป่ระชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้จัดท าแผนพัฒนาการด้านวิชาการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ
การทดสอบระดับชาติ Nt และ O-net ผลสัมฤทธิก์ารอ่าน การเขียนการคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนการ
ยกระดับคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเผยแพร่  จึงแต่งตั้งคณะท างานตามแผน ดังต่อไปนี้  
ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ดังต่อไปนี้  ประกอบดว้ย   
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒) ฝ่ายวิชาการ 
๓) ฝ่ายการเงิน 
๔) เจ้าหน้าที่ธุรการ 

                   มหีน้าที่สนับสนุนทรัพยากรปัจจัยการด าเนินงาน ประกอบด้วย  งบประมาณ  ค่าวัสดุ  
สื่อ  ตารางเวลา  แบบทดสอบ หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

๒. คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๖(O – net) ประกอบด้วย 
๑) นายรังสรรค์  จวนแจ้ง  ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒) นางรัศมี  โพธิ์จันทร์  ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓) นางภัทราพรรณ  จงจีระ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔) น.ส.สุภาวดี  ยอดยิ่ง  อัตราจ้าง กรรมการ 

      มีหน้าที่คัดกรองนักเรียน  สอนซ้ าความรู้พื้นฐานที่บกพร่อง ติวข้อทดสอบ      
ติดตามผลการติวและพัฒนาเป็นรายบุคคล 

๓. คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้น ป.๓(NT test) ประกอบด้วย 
๑) นางรัศมี  โพธิ์จันทร์  ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 

/นายรังสรรค.์.. ... ... 
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๒) นายรังสรรค์  จวนแจ้ง ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓) น.ส.ปนัดดา  ไทยทอง  อัตราจ้าง กรรมการ 
๔) น.ส.พรพรรณ  แสงสุดจิตร อัตราจ้าง กรรมการ 

มีหน้าที่คัดกรองนักเรียน  สอนซ้ าความรู้พื้นฐานที่บกพร่อง  ติวข้อสอบ  ตดิตามผล 
การติวและพัฒนาเป็นรายบุคคล 

๔. คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ  
การคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 

     ๑) นางภัทราพรรณ  จงจีระ  ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
     ๒) นางสาวปนัดดา  ไทยทอง  อัตราจ้าง กรรมการ   
     ๓) นางสาวสุภาวดี  ยอดยิ่ง  อัตราจ้าง กรรมการ   
     ๓) นางสาวพรพรรณ แสงสุดจิตร อัตราจ้าง กรรมการและเลขาฯ 
๕. คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วย 
      ๑) นายรังสรรค์  จวนแจ้ง   ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
      ๒) นางภัทราพรรณ  จงจีระ ครู คศ.๓ กรรมการ 
      ๓) นางรัศมี  โพธิ์จันทร์  ครู คศ.๓ กรรมการ  
              มีหน้าที่เฝ้าระวังและให้ค าแนะน าพฤติกรรมนักเรียน และกระบวนงานที่ด าเนินกิจกรรม/งาน/
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล แลจัดท ารายงานSar ประกอบด้วย 
๑) นายชนนันท์  ขันธ์ทอง ผอ.ร.ร.  ประธานกรรมการ 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าช้ัน กรรมการ 
๓) น.ส.พรพรรณ  แสงสุดจิตร อัตราจ้าง กรรมการและเลขาฯ 
๔) น.ส.ปนัดดา  ไทยทอง  อัตราจ้าง กรรมการและ ผช.เลขาฯ 

มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  ทดสอบก่อน ทดสอบระหว่างด าเนินการและให้ข้อมูล 
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงรายบุคคล  ทดสอบหลัง  พร้อมทั้งช่วยสอน ติวเสริม และรวบรวมข้อมูลจัดท า
รายงานประเมินโครงการและประเมินคุณภาพสถานศึกษา(Sar) 
          ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการเป็นหลัก 

 ทั้งนี้  ตังแตบ่ัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ 28 พฤษภาคม  2562    

 
(นำยชนนนัท์  ขนัธ์ทอง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 
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ผลการพจิารณารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

เลขที่ 19 หมู ่3 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 1 

............................................. 
                ขา้พเจ้า นายชนนนัท ์ ขนัธ์ทอง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง 
ขอน าเสนอรายงานผลการประเมนิตนเอง  ซึง่ด าเนนิการแลว้เสรจ็ และไดน้ าเสนอรายละเอยีด ตอ่กรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานรบัทราบและเหน็ชอบให้ใชร้ายงานการประเมนิตนเอง นี้ ในคราวประชมุ ครัง้ที ่๒/
๒๕๖๓ เมื่อวนัที ่๓๐ มนีาคม 256๓ โรงเรยีนจะน าเสนอตอ่ตน้สงักดั และสาธารณชน ตอ่ไป 

                จงึลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 

                             (ลงชือ่)    ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                      (นายเชนทร ์ ใบไม)้ 

                             (ลงชือ่) กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                       (นายสมบตั ิ ไมก้ร่าง) 

                             (ลงชือ่)   กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                      (นายเอกราช  นกสี) 

                             (ลงชือ่) กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
                                      (นายชยนัต์  เมอืงแดง) 

                              (ลงชือ่) กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
                                      (นายสวุรรณ  เสอืเณร) 

                              (ลงชือ่) กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
                                      (นายรงัสรรค ์ จวนแจง้) 

                              (ลงชือ่)     กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                         (นายพวง วฒันา) 

                              (ลงชือ่) กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                       (นางระเบียบ  ห่วงมี) 

                              (ลงชือ่)      เลขานกุารกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                      (นายชนนนัท ์ ขนัธท์อง) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
Self Assessment Report 

 

ปีการศึกษา 2562 
 

 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
เลขที่ 19 หมู่ 3 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ค าน า 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงาน  ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  พร้อมท้ังน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ต่อไป 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับการศึกษา ปฐมวัย    และ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เล่มนี้ เป็นเอกสารท่ีได้ด าเนินการ
รวบรวมผลการวิเคราะห์และสรุป หัวข้อท่ีส าคัญ ท่ีควรจัดให้มีในเอกสารรายงานการจัดการศึกษาประจ าปี 
เพ่ือส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการวาง
แผนการพัฒนาการศึกษา โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้ด าเนินการสรุปรูปแบบจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีหากมี
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร ยังบกพร่องคณะผู้ด าเนินการขอน้อมรับการชี้แนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
                  เมษายน 256๓ 
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สารบัญ 
                 หนา้ 
ค าน า                    ก 
สารบญั                    ข 
บทสรปุของผูบ้รหิาร          ๑ 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา       ๗ 
 1.1 ขอ้มูลทั่วไป                                                                                  ๗ 
 1.2 ประวตัโิรงเรียน                                                                             ๗ 
       -แผนทีเ่ขตบรกิาร                                                                          ๙ 
 1.3 ขอ้มูลชมุชน                                                                                 1๐ 
 1.4 ขอ้มูลบคุลากร         10 
 1.5 ขอ้มูลนกัเรยีน         11 
 1.6 ขอ้มูลการด าเนนิงาน                                                                       12 
ส่วนที ่2 รายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา                                   13 
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  1.3 มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เป็นส าคญั                      17 
 2.มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัประถมศกึษา                                        19 
  1.1 มาตรฐานที ่1 คณุของผูเ้รยีน       19 
  1.2 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการ    21 
  1.3 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั   2๒ 
 3.ส่วนที่ 3 ภาคผนวก          2๔ 
  -ประกาศ เรื่องให้ใชม้าตรฐานการศึกษาและคา่เป้าหมายฯ     25 
  -ข้อมลูผลการปฏบิตังิานสนับสนนุผลการประเมนิ              3๒ 
  -ค าสัง่คณะกรรมการประกนัคุณภาพหารศกึษา      40 

-ผลการพิจารณาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน         ๔๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 


