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ข รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR ) ปีการศกึษา 2562 

ค าน า 

       รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment  Report)  ระดบัการศกึษา 
ขัน้ปฐมวยัและขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรยีนหนองบัวเขาดิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสุโขทยั เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ที่สะท้อนผล
ของการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัและระดบัขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัปฐมวยั และใน
ระดบัขัน้พื้นฐาน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรยีน กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิาร  
และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครูที่เน้นนักเรยีนเป็นส าคญัผลการวเิคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พฒันา  และระบุแนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคตโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานผลการจดั
การศกึษาในรอบปีทีผ่่านมาใหก้บัหน่วยงานตน้สงักดั และคณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน และ
สาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อไดข้อ้มลูส าคญัส าหรบัการวางแผนพฒันาต่อเนื่อง และเตรยีม
ความพรอ้ม  ในการรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกต่อไป 
  
                           
                                                                 
                
        ( นายเยีย่ม  ตน้กลัน่ ) 

             ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 ตามทีโ่รงเรยีนหนองบวัเขาดนิ จดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน และไดป้ระเมนิคุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ในปีการศกึษา 2562 โดยสรุปผลการประเมนิ ในระดบั
ปฐมวยั จ านวน 3 มาตรฐาน โดยสรปุผลการประเมนิ คุณภาพ การศกึษามาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
พบว่า เด็กมพีฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ รู้จกั
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี 
รบัผดิชอบ รู้จกัช่วยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรยีน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได้  รูจ้กัเก็บของเล่น สิง่ของ
เครือ่งใชข้องตน และของส่วนรวม มคีวามอดทน มคีวามมัน่ใจ กลา้พดู กลา้แสดงออก ยิม้แยม้แจ่มใส มนีิสยั
รกัการอ่าน สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ม ีระดบัคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2  กระบวนการ
บรหิารและการจดัการโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ ได้มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
และพนัธกจิของสถานศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน  มกีารพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ของท้องถิน่     และอตัลกัษณ์ทีส่ถานศกึษาก าหนด  การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การดูแล
ช่วยเหลอืผู้เรยีน และการบรหิารจดัการศกึษาที่มคีุณภาพผู้รบับรกิารพงึพอใจและน านโยบายส าคญัของ
หน่วยงานต้นสงักดั     สู่การปฏบิตัิบรรลุผลส าเร็จมรีะดบัคุณภาพ  ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3  การจดั
ประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั พบว่า นักเรยีนระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มพีฒันาการความ
พร้อมในทุกๆ ด้านทัง้ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข 
สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั      มคีุณภาพระดบั ยอดเย่ียม สรุปผลการประเมิน 
คุณภาพการศกึษาโดยรวมของสถานศกึษา ทัง้ 3 มาตรฐาน มคีุณภาพระดบั ยอดเยีย่ม 
 การประเมนิ ในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน โดยสรุปผลการประเมนิ คุณภาพ 
การศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรยีน พบว่า ผู้เรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถคิด
วเิคราะห ์คดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิแกไ้ขปัญหาอยา่งมเีหตุผล อ่านออกเขยีนได ้ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด มทีกัษะในการน าเสนอผลงาน   กลา้น าเสนอความคดิเหน็ของตนเอง แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างมสี่วน
รว่มมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสูตร มคีวามเขา้ใจตนเอง รู้จกัตนเอง และเขา้ใจผูอ้ื่น เอื้ออาทรผูอ้ื่น 
และกตญัญูกตเวท ี  ต่อผูม้พีระคุณ เป็นทีย่อมรบัและพงึพอใจของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง มรีะดบัคุณภาพ ดเีลศิ  
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่า โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ 
ได้มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสถานศกึษาไว้อย่างชดัเจน  มี
การพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานให้สอดคล้องกบับรบิทของท้องถิน่  และอตัลกัษณ์ที่สถานศกึษา
ก าหนด  การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน และการบรหิารจดัการศกึษา
ทีม่คีุณภาพผู้รบับรกิารพงึพอใจและน านโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสงักดั สู่การปฏบิตับิรรลุผลส าเรจ็มี
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเอื้อต่อการเรยีนรู ้ครไูด้รบัการพฒันาใหม้ศีกัยภาพมากขึน้ มรีะดบัคุณภาพ  ดี
เลิศ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า นักเรียนระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรยีนหนองบวัเขาดิน มพีฒันาการด้านร่างกาย   อารมณ์จติใจ   สงัคม และ
สตปัิญญา  มคีวามรู ้ คุณธรรม  จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
ภายใตค้ าว่า  เก่ง  ด ี  มสีุข สามารถใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั  มทีกัษะชวีติทีด่ ีและมจีติอาสา 
มคีุณภาพระดบั ดเียีย่ม  สรปุผลการประเมนิ คุณภาพการศกึษาโดยรวมของสถานศกึษา ทัง้ 3 มาตรฐาน มี
คุณภาพระดบั ดเีลศิ 
 
จดุเด่น 
 1. สถานศกึษาก าหนดทศิทางการจดัการศกึษาทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัการพฒันานกัเรยีนใหท้นั 
การเปลีย่นแปลง ดว้ย การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสู่ความพอเพยีง 
 2. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน บ้าน วดั ชุมชน  มคีวามมุ่งมัน่ เสยีสละ และ
รว่มมอืเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
 1. พฒันาหลกัสูตรตอบโจทยส์งัคมชนบท การสร้างความเขม้แขง็ทางคุณธรรม และผลติก าลงัคน
เพื่อพฒันาท้องถิน่ โดยน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมมาใช้ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนให้มี
มาตรฐาน  
 2. เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพคร ูและบุคลากรทางการศกึษา เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง ทัง้ใน 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม ดา้นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงวธิกีารใหม ่ๆ 
ในการท างาน ดา้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณนาไปสู่ 
วฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็ และเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป 
 3. พฒันาผูเ้รยีน ใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ตามอตัลกัษณ์ มคีวามรู้ใชช้วีติอย่างพอเพยีง มี
ทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูแ้ละ สามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ไดส้มวยั  
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1.1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ช่ือโรงเรียน  โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ   
ท่ีอยู่    หมูท่ี ่3  บา้นหนองจกิ ต าบลหนองจกิ อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 64160 
สงักดั    ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุโขทยั เขต 1   
 e-mail    nbkschool@outlook.com   
การจดัการเรียนการสอน เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 ถงึระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีที ่6 
ช่ือผูอ้ านวยการโรงเรียน   นายเยีย่ม  ตน้กลัน่  
การศึกษา   ปรญิญาโท (กศ.ม.)    สาขา: การบรหิารการศกึษา 
การติดต่อ   094-6198109, yiam200955@gmail.com  

 
ประวติัโรงเรียนโดยย่อ 
   
   โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ ก่อตัง้ขึน้เมื่อพุทธศกัราช 2517  ตัง้อยู่หมู่บ้านหนองบวัเขาดนิ หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองจกิ อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยความรว่มมอืรว่มใจของประชาชน ในหมู่บา้น หนองบวัเขา
ดนิ  โดยม ี นายสงดั เรอืงวงศ์ และนายชม กลิน่ทุ่ง บรจิาคทีด่นิรวม 9 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็น
พืน้ทีใ่นการสรา้งโรงเรยีน  เริม่เปิดท าการสอนเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2517 ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-4  
มนีักเรยีน 129 คน บุคลากรคร ู3 คน  และเมื่อวนัที่ 3 สงิหาคม 2518 เป็นโรงเรยีนเอกเทศ ตามหนังสอืที ่
สท 34/4776 ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2518 โดยม ีนายวรีะ ออศิร ิ ด ารงต าแหน่งครใูหญ่เป็นคนแรก รวมเปิด
การเรียนการสอนเป็นเวลากว่า 45 ปี มผีู้บริหารทัง้หมด 12 คน ซึ่งปัจจุบนั นายเยี่ยม ต้นกลัน่ ด ารง
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ  
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
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ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 
 
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิตัง้อยูบ่รเิวณหมูท่ี ่3 , 9 และหมูท่ี ่11 ต าบลหนองจกิ ตัง้อยู่ฝัง่ถนนทางหลวง

หมายเลข 101 (ถนนสุโขทยั – ก าแพงเพชร)  ทางด้านทศิตะวนัออก รวมถงึพื้นที่หมู่ที่ 5ต าบลศรคีรีมีาศ 
ตัง้อยูบ่นฝัง่ถนนทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนสุโขทยั – ก าแพงเพชร)    ดา้นทศิตะวนัตก มเีขตตดิต่อกบั 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง  ต าบลหนองจกิ  และหมู่ที่ 6 บ้านใหม่เจรญิผล ต าบลหนองจกิ  อ าเภอคีรมีาศ  
จงัหวดัสุโขทยั   

สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นชุมชนชนบท  กระจายตวั หรอืเป็นกลุ่มเลก็ๆ  
 มปีระชากรประมาณ 550 ครวัเรอืน  จ านวนประชากรเฉลีย่  3 – 4 คน/ครวัเรอืน 
-   อาชีพหลักของชุมชน คือ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักประมาณ       

            รอ้ยละ 90  นอกจากนัน้ประกอบ   อาชพีรบัจา้ง   อาชพีคา้ขาย      
-   ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ   
-   ผูป้กครองส่วนใหญ่  จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
-  รายไดโ้ดยเฉลีย่น้อยกว่า 50,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อื่น ได้แก่ บ้านท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ  บ้านสามพวง         

อ าเภอครีมีาศ  จงัหวดัสุโขทยัและมาจากจงัหวดัอุทยัธานี  มวีฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกัน จงึมขีนบธรรมเนียม   
ประเพณีปฏิบตัิที่ผสมผสานกลมกลนืกนัไป   มสี าเนียงพูดที่คล้ายคลึงกนั   สภาพโดยทัว่ไปของชุมชน
โดยมากอยูใ่นฐานะยากจน  จนถงึปานกลาง  รายไดค้รอบครวัจะแตกต่างกนัตามอาชพี   

 
ปรชัญา   
 คุณธรรม  น าความรู ้
ค าขวญัโรงเรียน 
 เป็นคนด ีมคีวามรู ้อยูอ่ยา่งมคีวามสุข 
อตัลกัษณ์ 
 “นกัเรยีนรูจ้กัการออมทรพัยแ์ละด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
เอกลกัษณ์ 
 “มุง่ส่งเสรมิดา้นการกฬีาเพื่อสุขภาพ” 
วิสยัทศัน์ 
 ภายในปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มกีารบรหิารงานโดยเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วน มสี่วนร่วมในการพฒันาการศกึษา พฒันาบุคลากร พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้ให้ผู้เรยีนมี
คุณภาพ คุณลกัษณะนิสยัที่พงึประสงค์ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ตามแนวหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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พนัธกิจ 

1. พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะตามหลกัสตูร 
2. พฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา 
3. พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
4. พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

 เป้าประสงค ์
1. โรงเรยีนมมีาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 
2. โรงเรยีนมมีาตรฐานดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ 
3. โรงเรยีนมมีาตรฐานดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
4. โรงเรยีนมมีาตรฐานดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในใหม้ปีระสทิธผิล 
5. โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและได้รบัการรบัรองจากส านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
ยทุธศาสตร ์

1. พฒันาหลกัสูตร พฒันาครู พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้พฒันากระบวนการนิเทศ 
ก ากบัตดิตามเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาตามหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา 

2. ปรบัปรุงกระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา จดัสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรยีนรู ้และระบบขอ้มลูสารสนเทศใหเ้อื้อต่อการพฒันาการศกึษา 

3. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วน มสี่วนร่วมในการบรหิารและการจดั
การศกึษา 

4. จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ส่งเสรมิสุขภาพและสรา้งภูมคิุม้กนัสิง่เสพ
ตดิ ปลกูฝังค่านิยม 12 ประการ ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
1.2  ข้อมลูบคุลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบคุลากร 
 

 
 
 

บคุลากร ผูบ้ริหาร ครผููส้อน 
ครอูตัราจ้าง 
/ ครวิูกฤต 

เจ้าหน้าท่ี
ธรุการ 

นักการ 
ภารโรง 

รวม 

ปีการศกึษา 2562 1 4 3 1 1 10 
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2)  วฒิุการศึกษาสงูสดุของบคุลากร 

วฒิุการศึกษา 
ต า่กว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ปีการศกึษา 2562 1 8 1 10 

 
3) ต าแหน่ง , วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง, วิทยฐานะ ครผููช่้วย คร ูคศ. 1 

ปีการศึกษา 2562 3 1 

 
4)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสปัดาห์ 

ท่ี กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ีย 
1 คน : สปัดาห์ 

1. การบรหิารการศกึษา 1 9  ชัว่โมง 
2. ภาษาองักฤษ 1 30  ชัว่โมง 
3. ภาษาไทย 1 30  ชัว่โมง 
4. คณติศาสตร ์ 1 30  ชัว่โมง 
5. การศกึษาปฐมวยั 1 30  ชัว่โมง 
6. วทิยาศาสตร ์ 1 27  ชัว่โมง 
7. วทิยาศาสตร ์ 1 27  ชัว่โมง 
8. พชืศาสตร ์– พชืสวน 1 26  ชัว่โมง 

รวม 8  
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3. ข้อมลูนักเรียน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562) 
 3.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม   99  คน 

ระดบัชัน้เรยีน 
จ านวน 
หอ้งเรยีน 

จ านวนนกัเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 
อนุบาลปีที ่1 1 1 2 3 

อนุบาลปีที ่2 1 5 6 11 

อนุบาลปีที ่3 1 8 5 13 

รวม 3 14 13 27 

ประถมศกึษาปีที ่1 1 4 6 10 
ประถมศกึษาปีที ่2 1 13 7 20 
ประถมศกึษาปีที ่3 1 8 7 15 
ประถมศกึษาปีที ่4 1 9 4 13 

ประถมศกึษาปีที ่5 1 5 4 9 

ประถมศกึษาปีที ่6 1 3 2 5 
รวม 9 42 30 72 

รวมทัง้หมด 9 56 43 99 
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1.4 ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัสถานศึกษา แต่ละรายวิชา
ในระดบั 3 ขึ้นไป ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2562 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดบั 3 ขึน้ไป คิดเป็น 

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 80 70 53.33 53.85 66.67 80 67.31 

คณติศาสตร ์ 80 70 60 61.54 44.44 80 66.00 

วทิยาศาสตร ์ 100 85 66.67 69.23 22.22 60 67.19 

สงัคมศกึษา 100 90 60 100 77.78 100 87.96 

ประวตัศิาสตร ์ 100 95 66.67 76.92 77.78 100 86.06 

สุขศกึษาและ 
พลศกึษา 

100 100 100 100 100 100 100.00 

ศลิปะ ดนตร ี 90 75 60 92.31 100 100 86.22 

การงานฯ 80 90 86.67 92.31 100 100 91.50 

ภาษาองักฤษ 70 35 33.33 23.00 22.22 40 37.26 

หน้าทีพ่ลเมอืง 100 95 86.67 100 66.67 100 91.39 

รวมจ านวน 90.00 80.50 67.33 76.92 67.78 86.00  
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1.5 ผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน  (Reading Test : RT)  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดบั/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 62.95 55 58.97 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 71 72.90 71.95 

คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ. ทัง้หมด 67.49 72.51 70 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT)                             
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
ในระดบัพอใช้ ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน  คน) คิดเป็นร้อยละ 

10 80 10 100 10 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารบัการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
1.  การอ่านออกเสยีง 10 คน      2.  การอ่านรูเ้รือ่ง  10 คน       3.  รวม 2 สมรรถนะ 10 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR ) ปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT) 
 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ค่าเฉล่ีย 

การอ่านออกเสียง 70.76 76.23 62.95 69.98 

การอ่านรู้เร่ือง 62.4 81.57 55 66.32 

รวม 2 สมรรถนะ 66.58 78.9 58.97 68.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR ) ปีการศกึษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ ( National – Test : NT )  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตผุล เฉล่ียทัง้ 3 ด้าน 
ระดบัโรงเรียน     
ระดบัเขตพื้นท่ี     
ระดบัจงัหวดั     
ระดบัประเทศ     
หมายเหตุ : รอผลการประเมนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ ( National – Test : NT )  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

 2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลคะแนน

เฉล่ีย  
ด้านภาษา 48.25 57.61 รอผลการประเมนิ  
ด้านค านวณ 43.80 53.33 รอผลการประเมนิ  
ด้านเหตผุล 42.22 62.14   
รวมความสามารถทัง้ 3 ดา้น 44.76 57.69   
หมายเหตุ : รอผลการประเมนิ  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ ( Ordinary Test : O– NET )  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2562   

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.60 22 24.15 21 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ. ทัง้หมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.85 34.42 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ ( Ordinary Test : O– NET ) 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย 41.75 42.88 37.6 40.74 

คณติศาสตร ์ 40 30 22 30.67 

วทิยาศาสตร ์ 35.17 34.88 24.15 31.40 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

32.08 43.13 21 32.07 
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1.6  ข้อมลูการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
  จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 อ. 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. หอ้งสมดุ 3 11 13 10 20 15 13 9 5 
2. หอ้งคอมพวิเตอร ์ 3 11 13 10 20 15 13 9 5 
3. หอ้งพยาบาล 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

4. แปลงเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

5. สนามเดก็เล่น 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

6. หอ้งพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

7. หอ้งภาษาองักฤษ 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

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

1. วดับา้นใหมเ่จรญิผล 3 11 13 10 20 15 13 9 5 

2. ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติสนิคา้เกษตร อ าเภอครีมีาศ 

- 13 9 5 

3. อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 3 11 13 10 20 15 - 

4. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองจกิ 3 11 13 10 20 15 13 9 5 
5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 

ต าบลหนองจกิ 
3 11 13 10 20 15 13 9 5 

6. อุทยานแห่งชาตริามค าแหง  
  (น ้าตกสายรุง้) 

- 9 5 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีเด็กชัน้อนุบาลปีที่  1 -3             
รวม 28 คน ครผููส้อน 1 คน จดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2562  เสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมนิตนเองในภาพรวม อยู่ในระดบั ยอดเย่ียม  มผีล
การด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 
 

พฒันาการด้านร่างกาย 
  มสีุขนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเองได ้เดก็ระดบัปฐมวยัของโรงเรยีน หนองบวัเขาดนิ 
ไดร้บัอาหารจากโครงการอาหารกลางวนัทุกวนัท าการ เดก็ไดร้บัการชัง่น ้าหนักและวดัส่วนสูง และครบูนัทกึ
ขอ้มูลทุกเดอืนเพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการทางด้านร่างกายของเดก็ โรงเรยีนให้เด็กได้ดื่มนมหลงัจากตื่น
นอน และแนะน าใหซ้ือ้อาหารทีม่ปีระโยชน์รบัประทานในเวลาพกักลางวนั โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมพฒันาตาม
ตารางกจิกรรมประจ าวนั เพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กดิอุบตัภิยั เช่น ในตอนเชา้หลงัจาก
เคารพธงชาติ ได้ตรวจสุขภาพเด็ก การแต่งกาย  การดูแลรกัษาความสะอาดของร่างกาย รวมทัง้สิง่ของ
เครือ่งใชส้่วนตวั มารยาทในการรบัประทานอาหาร จากโครงการโครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้น
ร่างกาย กิจกรรมอาหารกลางวนั   และกิจกรรมสุขภาพดมีสีุข ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 90 สุขภาพร่างกาย
แขง็แรง มสีุขนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
 

คณุภาพเดก็ด้านอารมณ์จิตใจ 
 ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิได้พฒันาเดก็ โดยการจดักจิกรรม
ประจ าวนั ตามตารางกจิกรรมประจ าวนัจากกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมเคลื่อนไหว และจงัหวะ กจิกรรม
สรา้งสรรค ์กจิกรรมกลางแจง้ โรงเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอนุรกัษ์ ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีไทย โดยการ
น าเดก็ไปร่วมกจิกรรมต่างๆในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัมาฆบูชา เป็นต้น และ
จดักจิกรรมตามหน่วยการเรยีนรู ้และได้ให้เดก็ได้แสดงออกทางด้านกฬีาอย่างเต็มที่ในกจิกรรมกลางแจ้ง
ตามตารางกจิกรรมประจ าวนั จากโครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นอารมณ์ และจติใจ กจิกรรมโลก
สวยดว้ยมอืเรา และกจิกรรมสรา้งเสรมิค่านิยม 12 ประการ ส่งผลให้เดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบวัเขา
ดนิ รอ้ยละ90 มพีฒันาการทางดา้นอารมณ์จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยั โดย
สงัเกตไดจ้ากการเล่นในกจิกรรมกลางแจง้อยา่งสนุกสนาน  
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คณุภาพเดก็ด้านสงัคม 
 เดก็สามารถช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม เดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบวัเขา
ดนิ   ทุกคนช่วยเหลอืตนเองในการท ากจิวตัรประจ าวนัได ้มวีนิัยในตนเอง รูจ้กัการประหยดัอดออม มสี่วน
ร่วมในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกห้องเรยีน มมีารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่ น การไหว ้      
การทกัทาย จากโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนด้านสงัคม กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ และกิจกรรมยิ้มไหว ้
ทกัทายกนั ส่งผลใหเ้ดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ รอ้ยละ90  มพีฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอื
ตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 
  

คณุภาพเดก็ด้านสติปัญญา 
       สื่อสารได้ มทีกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ    
ทุกคนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตัง้ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรอืสงสัยและ
พยายามคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง อ่านนิทานและเล่าเรือ่งทีต่นเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั มคีวามสามารถ
ในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตดัสนิใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพฒันาผู้เรยีนให้มี
พฒันาการ ด้านสติปัญญา กจิกรรมบ้านวทิยาศาสตร์น้อย กจิกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรยีนรู ้ส่งผลให้เด็ก
ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนหนองบัวเขาดิน ร้อยละ90 มพีฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มทีกัษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม เด็กปฐมวยัโรงเรียนหนองบัวเขาดินสามารถคิดและลง
ความเหน็ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัสิง่ทีต่นเองสงสยัได้ 
 โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มหีลกัสูตรทีค่รอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคล้องกบับรบิทท้องถิน่ 
ยดืหยุ่นและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศกึษาเป็นรปูแบบการจดัประสบการณ์ที่ก่อใหเ้กดิการเตรยีมความ
พร้อม  เน้นการเรยีนรู้ผ่านการเล่นและการลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเอง  สอดคล้องกบัวถิีชวีติของครอบครวั  
ชุมชน  และทอ้งถิน่ จากโครงการพฒันาแนวทางการจดั การศกึษาปฐมวยั กจิกรรมพฒันาหลกัสตูรปฐมวยั 
  ไดม้กีารจดัครทูีเ่หมาะสมกบั  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โรงเรยีนส่งเสรมิใหค้รปูฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าที ่ อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  โดยใหด้ าเนินงานตามโครงการพฒันาบุคลากร ส่ง
ครเูขา้รบัการอบรม  และเขา้รบัการอบรมการผลติสื่อ  นวตักรรมเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จากโครงการพฒันาบุคลากร ส่งผลให้โรงเรยีนหนองบวัเขา
ดนิ มคีรทูีม่ปีระสทิธภิาพสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนมพีฒันาครบทัง้ 4 ดา้นได ้

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ได้ม ี      
การพฒันาคุณภาพครดูา้นการศกึษาปฐมวยัอยา่งต่อเนื่อง  ซึง่ส่งผลใหค้รดูา้นการศกึษาปฐมวยัทุกคนลว้นมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการ              
จดักิจกรรม  ทกัษะการสงัเกต และการปฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบัเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
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กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชงิปฏบิตัิการ ส่งผลให้ครูโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มคีวาม
เชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์  
 ด้ า น จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สื่ อ เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ พ อ เ พี ย ง                          
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ  มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนทีค่ านึงถงึความปลอดภยั
ของผู้เรยีน  ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มมีุมประสบการณ์และสื่อการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาตหิรอืสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกดิการเรยีนรูแ้บบเรยีนปนเล่นมคีวามสุขในการ
เรยีนรู ้ มสีื่อเทคโนโลยใีชใ้นการสบืเสาะหาความรูจ้ากโครงการสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมโรงเรยีนสวยดว้ยมอืเรา  
ส่งผลใหโ้รงเรยีนหนองบวัเขาดนิมกีารจดัสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรู ้อยา่งปลอดภยั และพอเพยีง 
 การใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มกีารจดัสิง่อ านวยความสะดวก ให้บรกิารด้านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาครูอย่างเพียงพอและทัว่ถึง  มกีารให้บรกิารสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนร่วม โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิมกีาร
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และอตัลกัษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจดัท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยั  มกีารประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ตดิตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม พร้อมทัง้รายงานผลการประเมนิตนเองให้หน่วยงานต้นสงักดัอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการพฒันาสถานศกึษาใหม้กีารประกนัคุณภาพภายใน ส่งผลใหโ้รงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มี
ระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ ส่งเสริมให้เด็ก มี
พฒันาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศกัยภาพ จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้น
ใหเ้หมาะสมกบัวยั 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทัง้กล้ามเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จกัยบัยัง้ชัง่
ใจ รู้จกัการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรบัผิดชอบ 

ด้านสงัคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้ มีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จกัการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวยั  จากโครงการพฒันาผู้เรียนให้มีพฒันาการ ด้านสติปัญญา 
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กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย  ส่งผลให้โรงเรียนหนองบวัเขาดิน ได้มีการจดัประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศกัยภาพ 

ก า ร ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ ป ร ะ ส บก า ร ณ์ ต ร ง   เ ล่ น  แ ล ะ ปฏิบั ติ อ ย่ า ง มีค ว า ม สุ ข                       
โรงเรียนหนองบัวเขาดิน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้เด็กได้ประสบกา รณ์โดยตรง                    
จากการเรยีนผ่านการเล่น โดยลงมอืปฏบิตัจิรงิด้วยตนเองและการเรยีนรูร้ายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมี
น ้าใจ ความสามคัค ี การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีวามสุข จาก
โครงการส่งเสรมิพฒันาการปฐมวยั กจิกรรมบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย  ส่งผลใหโ้รงเรยีนหนองบวัเขาดนิ ได้
มกีารจดัประสบการณ์ทีส่รา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏบิตัอิยา่งมคีวามสุข 

ด้ า น จัด บ ร ร ย า ก า ศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยีที่ เ ห ม า ะ ส ม กับ วั ย                        
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิไดจ้ดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน  ชัน้เรยีนมบีรรยากาศ
เตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ความเหน็อกเหน็ใจ  มคีวามเอือ้เผื่อเผื่อแต่ต่อกนัและกนัซึง่เป็นแรงจงูใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรยีนรกัการอยู่ร่วมกนัในชัน้เรยีน  และปลูกฝังคุณธรรม  จรยิธรรม ให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้
โรงเรียนหนองบัวเขาดิน มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ มกีารตกแต่งห้องเรยีนใหส้ดใส  และมสีื่อการเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการจดัประสบการณ์
การเรยีนการสอน ส่งผลให้โรงเรยีนหนองบวัเขาดิน ได้มกีารจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรูใ้ช้สื่อและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั   

ดา้นการประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการ
จดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มกีระบวนการการประเมนิพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  และการจดักิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมอืและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสงัเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมสี่วนร่วม เพื่อได้น าผลการประเมนิไปพฒันาศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน จากโครงการผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์และจติใจ ด้านสงัคมและ
ด้านสตปัิญญา ส่งผลให้โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิได้มกีารประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ และน าผล
การประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
 

มาตรฐานท่ี 1  คณุภาพของเดก็ 
1. ระดบัคณุภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา 
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มกีระบวนการพฒันาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้เดก็มพีฒันาการด้าน

รา่งกาย แขง็แรง มสีุขนิสยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรยีนจดัใหเ้ดก็ไดร้บัประทานอาหาร
ที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปรมิาณเหมาะสมตามวยั มกีารควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวนัอย่าง
สม ่าเสมอ มกีารชัง่น ้าหนัก วดัส่วนสูง ภาคเรยีนละ 2 ครัง้ มกีจิกรรมออกก าลงักายหน้าหอ้งเรยีนก่อนเขา้
เรยีนทุกวนั จดัหา อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ให้มคีวามปลอดภยั สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มกีฎ 
กตกิา ขอ้ตกลงในการดแูลตนเองใหป้ลอดภยั หลกีเลีย่งจากอนัตราย มกีารจดัป้ายนิเทศและประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชวีติประจ าวนั มกีารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มกีารจดักจิกรรมสุขภาพดมีสีุขเพื่อส่งเสรมิพฒันาการด้าน
ร่างกายให้กบัเด็ก และได้รบัความร่วมมอืจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบ้านใหม่เจรญิผล ในการดูแล
ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของเดก็ นอกจากนี้ยงัมกีารส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้ล่นกฬีาตามความสามารถ สนับสนุนให้
เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาในนะดบักลุ่มระดบัอ าเภอ มกีารจดักจิกรรมเรยีนรูสู้่โลกกว้าง เพื่อส่งเสรมิให้เดก็มี
พฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  มวีนิยัในตนเอง มสีมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ มี
มารยาทที่ด ียิม้ ไหว้ ทกัทาย ช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิิจวตัรประจ าวนั สามารถรบัประทานอาหาร
ดว้ยตนเองและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รูจ้กัดูแลรกัษาความสะอาด ทัง้ภายในและนอกหอ้งเรยีน 
โดยการจดักจิกรรมแบ่งเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ รูจ้กัช่วยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรยีน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ        
ไดโ้ดยการใชก้จิกรรมกลุ่มในการจดัประสบการณ์ การเรยีนรู ้รูจ้กัเกบ็ของเล่น สิง่ของเครื่องใช ้ของตน และ
ของส่วนรวม ปลกูฝังใหเ้ดก็รูจ้กัประเพณีวฒันธรรม ดว้ยกจิกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยรูจ้กัทดแทนบุญคุณ
พ่อ แม ่คร ูโดยจดักจิกรรมวนัส าคญัทางชาต ิกจิกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วนัแม่ วนัไหว้
ครู วนัเขา้พรรษา ส่งเสรมิพฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ ปลูกฝังให้เดก็มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่เอาสิง่ของ
ของผู้อื่นมาเป็นของตน มคีวามอดทน มีความมัน่ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจดั
กจิกรรมทางด้านศลิปะ ดนตร ีให้เดก็ได้วาดภาพ ระบายส ี  เพื่อสรา้งจนิตนาการและมอีารมณ์ผ่องใส ให้
เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับเพื่อน ทัง้ในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และมกีารจดักจิกรรม
รอ้ง เล่น เต้น อ่าน ให้เดก็ได้แสดงออกตามศกัยภาพของตน  โรงเรยีนได้ส่งเสรมิให้เดก็มพีฒันาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
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นักวทิยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏบิตักิารทดลอง การสงัเกต ความคดิสร้างสรรค ์
รู้จกัแก้ปัญหา มกีารจดักิจกรรมโครงงานเพื่อการเรยีนรู้ โดยส่งเสรมิให้เด็กมคีวามสนใจเรยีนรู้สิง่ต่างๆ 
รอบตวั กล้าซกัถามเพื่อค้นหาค าตอบ ส่งเสรมิให้เด็กมทีกัษะทางภาษา มนีิสยัรกัการอ่าน ส่งเสรมิให้เด็ก
อ่านนิทานและเล่านิทานทีต่นเองอ่านใหค้รแูละเพื่อนฟัง  มกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้ดก็เขา้ร่วมกจิกรรมการ
แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการในระดบัต่างๆ    มกีารสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นศลิปะโดยการวาดภาพระบายส ีการ
ฉีก ตดั ปะ ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้สนอผลงานดว้ยภาษาทีเ่หมาะสมตามวยั จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน
เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่  การไปทัศนศึกษานอกสถานที่               
เพื่อแกปั้ญหาในสถานการณ์จรงิ 
 
 2.2 ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                   - หลกัสตูรสถานศกึษาการศกึษาปฐมวยั 
                   - แผนการจดัประสบการณ์/ประเมนิ 
                   - แบบบนัทกึน ้าหนกั ส่วนสงู  ฯลฯ 

          - แบบประเมนิพฒันาการเดก็/ภาพกจิกรรม 
          - เดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มสีุขนิสยัที ่ด ีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได้

รอ้ยละ 90 
- เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้รอ้ยละ 90 สงัเกต

ไดจ้ากการกลา้พดู กลา้แสดงออก รูจ้กัเขา้แถว รอควิ ในการรบัประทานอาหาร รูจ้กัหน้าทีร่บัผดิชอบ ตามที่
ไดร้บัมอบหมายทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ตามเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ รา่เรงิ แจม่ใส  

  - เดก็มพีฒันาดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ได้รอ้ยละ 90 สงัเกต
ได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั รู้จกัเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทัง้ของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รูจ้กัยิม้ ทกัทาย อยูเ่ป็นนิจ อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

  - เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา สื่อสารได ้มทีกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้
คดิเป็นรอ้ยละ 90  
3. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
เด็กระดับปฐมวัย มีน ้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์มทีกัษะการเคลื่อนไหวตามวยั มสีุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค 
อุบตัเิหตุ  ภยัและสิง่เสพตดิ เด็กประสพผลส าเรจ็
เป็นทีน่่าพอใจ เช่น ดา้นดนตร ีมกีารแสดงในวนัแม ่
วันขึ้นปีใหม่   วันเด็ก ท าให้ผู้ปกครองชื่นชม
ผลงานของลูกหลานในการกล้าแสดงออก เด็ก

- โรงเรยีนควรจดัท าโครงการเพิม่เติมตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถงึความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อให้เดก็ไดม้กีารพฒันา   ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจติ
ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ 
- โรงเรยีนควรจดักจิกรรมตามโครงการพฒันาศกัยภาพเดก็
ตามความเหมาะสม ตามความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
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จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
ส่วนมากมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิง่แวดล้อม เด็กระดบัปฐมวยั  มวีนิัย รบัผดิชอบ 
เชื่อฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ซื่อสตัย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนาทีต่นนับถอื เดก็ระดบัปฐมวยั มคีวามสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตัง้ใจและรักการ
เรยีนรู ้มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์และมจีนิตนาการ
และความคดิสรา้งสรรค ์

- โรงเรยีนควรจดัท าโครงการเพิม่เติมตามความเหมาะสม 
ค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อให้เดก็ได้มกีารพฒันา ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจติดี
ยิง่ขึน้กว่าเดมิ 
- โรงเรยีนควรด าเนินการส่งเสรมิให้เด็กมรีะเบยีบวนิัย อนั
เป็นพื้นฐานของการท ากิจกรรมอื่นๆได้อย่าง            มี
ประสทิธภิาพ และให้เรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและศาสนาพุทธ
อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
- โรงเรยีนควรด าเนินการส่งเสรมิให้เดก็มไีด้ฝึก ฟัง พูด ให้
คล่องแคล่วและฝึกกจิกรรมการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห ์
คิดสร้างสรรค์ทัง้ในและนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะการ
เรยีนรูด้้วยกระบวนการวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรอ์ย่าง
จรงิจงัต่อเนื่อง 

 
แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

 1. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นรา่งกาย 
- กจิกรรมอาหารกลางวนั 
- กจิกรรมกฬีาหนูน้อย 
- กจิกรรมสุขภาพดมีสีุข 

2. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นอารมณ์และจติใจ 
- กจิกรรมโลกสวยดว้ยมอืเรา  
- กจิกรรมสรา้งเสรมิค่านิยม 12 ประการ 

3.  โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดา้นสงัคม 
- กจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ 

4. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นสตปัิญญา 
- กจิกรรมบา้นวทิยาศาสตรน้์อย 
- กจิกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรยีนรู ้
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
1. ระดบัคณุภาพ  ยอดเย่ียม 
2. วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา 
  การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ ไดม้กีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
และพนัธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจน  มอีงค์ประกอบที่ส าคญัเพื่อที่จะขบัเคลื่อนการศึกษาระดบั
ปฐมวยัไดแ้ก่  การพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศกึษาปฐมวยั ได้มกีาร
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่  พจิารณาจากวยัของเดก็  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรที่มุ่งพฒันาเด็กทุกด้านทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์จติใจ สงัคม  และสติปัญญา  
เพื่อให้ผูเ้รยีนมคีวามสุขในการเรยีนรู ้ มกีารพฒันาครูและบุคลากรให้มศีกัยภาพ  ส าหรบัด้านระบบกลไก  
การเสรมิสรา้งความตระหนักรบัรู ้ และความเขา้ใจการจดัการศกึษาปฐมวยั  โดยใหผู้ม้สี่วนร่วมทุกฝ่ายไดม้ี
บทบาทในการมสี่วนร่วมการจดัการศกึษา  โดยใหม้กีารประสานความร่วมมอืเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตาม
ศกัยภาพ 
  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเ ป็นซึ่งเอื้อประโยชน์           
และอ านวยความสะดวกต่อการพฒันาเดก็  ทัง้ดา้นรา่งกาย  อารมณ์และจติใจ  สงัคม และสตปัิญญา คอื จดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารจดัการเพื่อการจดัการเรยีนรู้  เช่น  จดัให้มหี้องคอมพวิเตอรเ์พื่อให้เด็กได้ศึกษาหา
ขอ้มูลทางโลกออนไลน์  จดัให้มอุีปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ   
ใหพ้อเพยีงกบัเดก็  โดยจดัใหเ้หมาะสม  สะอาด  ปลอดภยั  ใหม้มีุมหนังสอืทีจ่ าเป็นต่อพฒันาการของเดก็  
ให้เพยีงพอและเหมาะสมกบัวยั  จดัให้มเีครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภยั  จดัให้มพีื้นที่
ส าหรบัแปรงฟัน  ลา้งมอื  ท าความสะอาดรา่งกาย  หอ้งน ้าหอ้งสว้ม พรอ้มอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบั
เดก็ มหีลกัสูตรปฐมวยัที่ยดืหยุ่นและสอดคล้องกบัหลกัสูตรสถานศกึษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่
ก่อใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้ม  เน้นการเรยีนรูผ้่านการเล่นและการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบั
วถิีชวีิตของครอบครวั  ชุมชน  และท้องถิ่นจดัครูที่เหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ คือมคีรู
ประจ าการทีจ่บการศกึษาปฐมวยั  มกีารส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ครูด้านการศกึษาปฐมวยัทุกคนล้วนมคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั  มทีกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมนิพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจดักจิกรรม  ทกัษะการสงัเกต และการปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็และผูป้กครอง
มกีารจดัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีนที่ค านึงถงึความปลอดภยัของผู้เรยีน  ส่งเสรมิให้
เกดิการเรยีนรูท้ ัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มมีุมประสบการณ์และสื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
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สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาครอูย่างเพียงพอและทัว่ถงึ มกีารก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ทีส่ถานศกึษา
ก าหนดมกีารจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั  มกีาร
ประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการ
ประเมนิตนเองประจ าปี  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  โดยทุกฝ่ายมสี่วน
รว่ม  พรอ้มทัง้รายงานผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานต้นสงักดัอยา่งต่อเนื่อง 
 
 2.2  ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏบิตักิาร หลกัสตูร 
- หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
- รายงานผลการเขา้รว่มอบรมพฒันาของครแูละบุคลากร  
- รายงานสรปุโครงการ/อบรม 
- แผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
- รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  
 

3. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 
จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 

ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล  รู้และเข้าใจปรชัญา หลกัการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัการเรยีนรู้
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  บรหิารจดัการชัน้เรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พฒันาการของเดก็ 

- โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาครูปฐมวัยได้รบัการ
อบรมที่หลากหลาย เพื่อจดักิจกรรมปฐมวยั หรอืที่
เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั  
และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  
วเิคราะหส์งัเคราะห ์ และการเกบ็เอกสารสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง 

 
แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

       1.  กจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั 
               2.  กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
               3.  กจิกรรมการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ สถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ยา่งม ีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
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      4.   กจิกรรมสานสมัพนัธ์บา้นและโรงเรยีน การมสี่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครวั ชุมชน และทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ 

 
มาตรฐานท่ี 3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 

1. ระดบัคณุภาพ   ยอดเย่ียม 
2. วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา 

โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ จดัการศกึษาปฐมวยัมุง่เน้นความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ 
ด้าน  ทัง้ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จติใจ   สงัคม และสติปัญญา  มคีวามรู้  คุณธรรม  จรยิธรรม  และ
วฒันธรรมในการด ารงชวีติ ซึง่เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  เพื่อสามารถอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ด ี  มสีุข ประสบการณ์ ในรูปแบบบูรณาการการเรยีนรู ้
แบบเรยีนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรยีนรู้และ มกีารพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จติใจ   สงัคม และสตปัิญญา ซึง่สามารถยดืหยุน่ไดค้วามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั 
ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  มกีารใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั  จดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ทีค่รอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั ดงันี้ ดา้นร่างกาย พฒันาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  
เดก็เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพื่อใหร้่างกายทุกส่วนทัง้กล้ามเนื้อมดัใหญ่มดัเลก็ให้ท างาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพดา้นอารมณ์ จติใจ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์ความรูส้กึไดอ้ย่างเหมาะสม  รูจ้กัยบัยัง้
ชัง่ใจ รูจ้กัการรอคอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลอืแบ่งปันมคีวามรบัผดิชอบด้านสงัคม   เดก็ช่วยเหลอืตวัเอง
ในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัได ้ มวีนิยัในตนเอง เล่นรว่มกบัผูอ้ื่นได ้มสีมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ดา้นสตปัิญญา         
มคีวามคดิรว่มยอด รูจ้กัการแก้ปัญหา สื่อสารและมทีกัษะความคดิพืน้ฐานแสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม
ตามวยั จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์โดยตรง จากการเรยีนผ่านการเล่น โดย
ลงมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเองและการเรยีนรูร้ายกลุ่ม  เพื่อก่อใหเ้กดิความมนี ้าใจ  ความสามคัค ี การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพื่อส่งผลใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีวามสุข จดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิความ
สนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน  ชัน้เรยีนมบีรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ความเหน็อกเหน็ใจ   มคีวามเอื้อเผื่อเผื่อ
แต่ต่อกนัและกนั  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรยีนรกัการอยู่ร่วมกนัในชัน้เรยีน  และปลูกฝัง
คุณธรรม  จรยิธรรม ใหแ้ก่เดก็เดก็ 
 ห้องเรยีนมบีรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวาง มมีุมส่งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้  มกีารตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พฒันาการของเดก็ปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ และการจดักจิวตัรประจ าวนั   ดว้ยเครื่องมอื
และวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การสงัเกต  การสอบถาม  การส ารวจ และการวเิคราะหผ์ลพฒันาการของเดก็  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพื่อพฒันาครอูย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษา
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ของสถานศกึษาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มกีาร
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั  มกีารประเมนิผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ตดิตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง
ประจ าปี  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  พรอ้มทัง้
รายงานผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดัอยา่งต่อเนื่อง 
 
2.2 ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  - มมุประสบการณ์ 
  - แบบบนัทกึการพฒันาการของเดก็ 
  - รายงานผลการประเมนิตนเอง 
  - บรรยากาศ  หอ้งเรยีนแจม่ใส  มมีมุส่งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู ้ 
  - การจดักจิวตัรประจ าวนั    
 
3. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่ ง เสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรยีนผ่านการเล่น โดยลง
มอืปฏบิตัิจรงิด้วยตนเองและการเรยีนรู้รายกลุ่ม  เพื่อ
ก่อใหเ้กดิความมนี ้าใจ  ความสามคัค ี การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมี
ความสุข การจดับรรยากาศในชัน้เรยีนส่งเสรมิความ
สนใจให้แก่ผู้เรยีน  ชัน้เรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเหน็อกเหน็ใจ   มคีวามเอื้อเผื่อเผื่อ
แต่ต่อกันและกัน  มหี้องเรียนที่มบีรรยากาศ  แจ่มใส  
กว้างขวางเหมาะสม   มมีุมส่งเสรมิประสบการณ์การ
เรยีนรู้  มกีารตกแต่งห้องเรยีนให้สดใส  และมสีื่อการ
เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอน  

- จดัอุปกรณ์สื่อการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 
 - พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ส น า ม แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 
- จดักจิกรรมส่งเสรมิเดก็เรยีนรูก้ารอยู่รว่มกนั 
- จดักจิกรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้โดยส่งเสรมิใหม้ี
การใชส้ื่อการสอนและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม 

 
แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 

          1.  กจิกรรมปรบัปรุงหลกัสตูรปฐมวยั 
 2.  กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
 3.  กจิกรรมพฒันาเครือ่งเล่นสนาม 



 
25 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR ) ปีการศกึษา 2562 

 4.  กจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั 
 5.  กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพและสุนทรยีภาพผูเ้รยีน 
 6.  กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 7.  กจิกรรมสบืสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่และวนัส าคญั 
 

สรปุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
1. ระดบัคณุภาพ  ยอดเย่ียม 
2. วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพฒันา/ผลท่ีเกิดจากการพฒันา 
โรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ มกีระบวนการพฒันาเดก็ทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิให้เดก็มพีฒันาการ

ดา้นร่างกาย แขง็แรง มสีุขนิสยัที่ด ีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรยีนจดัใหเ้ดก็ไดร้บัประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปรมิาณเหมาะสมตามวยั มกีารควบคุมดูแลให้เดก็ดื่มนมเป็นประจ าทุกวนั
อย่างสม ่าเสมอ ส่งเสรมิใหเ้ดก็ได้เล่นกฬีาตามความสามารถ สนับสนุนให้เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบั
โรงเรยีน อ าเภอ และระดบัเขต เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง เป็นสมาชกิที่ดี
ของสงัคม  มวีนิยัในตนเอง มสีมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ มมีารยาททีด่ ียิม้ ไหว ้ทกัทาย ช่วยเหลอืตนเองในการ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั สามารถรบัประทานอาหารดว้ยตนเองและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รูจ้กั
ดูแลรกัษาความสะอาด ทัง้ภายในและนอกห้องเรยีน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รบัผิดชอบ รู้จกั
ช่วยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรยีน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได้ มกีารจดักจิกรรมทางด้านศลิปะ ดนตร ีให้
เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อน ทัง้ในและนอกห้องเรยีน ส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะทางภาษา มนีิสยัรกั
การอ่าน มกีารส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการในระดบัโรงเรยีน 
อ าเภอ และระดบัเขต จดักิจกรรมการเรยีนรู้นอกห้องเรยีนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลภายนอก 
เรยีนรูน้อกสถานที ่แกปั้ญหาในสถานการณ์จรงิ 
 
 2.2 ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        - โครงการต่าง ๆ   
       - กจิกรรมการจดัประสบการณ์  
      - รปูภาพ  
      - ผลงานเดก็ 
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3. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 
จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 

-  ด้านคุณภาพของเดก็  ได้มกีารพฒันาการเดก็ทัง้ 
4 ด้านทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสตปัิญญา 
-  ด้านกระบวนการบรหิารและจดัการ  จดัให้ครูมี
เพยีงพอกบัชัน้เรยีน  จดัสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
-  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมพีฒันาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์
ตรงเล่นอยา่งมคีวามสุข มกีารจดับรรยากาศทีเ่อื้อต่อ
การเรยีนรู ้  

- ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจหลักสูตร ระดับชัน้
ปฐมวัยทุกๆด้าน อ่าน และเขียน ฝึกบ่อยๆจน
ช านาญ  
- ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเดก็ไดม้สี่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนมากขึน้  
- ครคูวรจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิ ีการที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตวัชี้วดัตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและฝึกให้
เด็กได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู ้
จดัเตรยีมห้องปฏบิตัิการให้อยู่ในสภาพดแีละพรอ้ม
ใชง้านเสมอ 

 
แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 
  - โครงการพฒันาผู้เรยีนให้มพีฒันาการ ด้านร่างกาย อารมณ์และจติใจ  อารมณ์และจติใจ
และดา้นสตปัิญญา 
   -โครงการส่งเสรมิผู้บรหิาร ครู ให้ปฏบิตังิานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพและ 
เกดิประสทิธผิล 
  -โครงการพฒันาแนวทางการจดั การศกึษาปฐมวยั 
  -โครงการพฒันาสถานศกึษาใหม้กีาร ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ตามทีก่ าหนด
ของกฎกระทรวง 
  -โครงการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ยา่งม ีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
  -โครงการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์ และ จุดเน้นของ
การศกึษาปฐมวยั 
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บญัชีงบหน้าสรปุผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา 
ระดบัปฐมวยั โรงเรียนหนองบวัเขาดิน 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพเดก็ 
ประเดน็พิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มพีฒันาการดา้นร่างกาย
แขง็แรง มสีุขนิสยัทีด่ ีและดูแล
ความปลอดภยัของตนเองได ้

โครงการพัฒนาผู้ เ รียนให้มี
พฒันาการ ดา้นรา่งกาย  
- กจิกรรมอาหารกลางวนั  
- กจิกรรมสุขภาพดมีสีุข 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-บนัทกึการดื่มนมแปรงฟัน 
บั น ทึ ก น ้ า ห นั ก ส่ ว น สู ง / ภ า ว ะ
โภชนาการ 
 

2. มพีฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
 

โครงการพัฒนาผู้ เ รียนให้มี
พัฒนาการ ด้านอารมณ์และ
จติใจ  
- กจิกรรมโลกสวยดว้ยมอืเรา  
- กจิกรรมสรา้งเสรมิค่านิยม 12 
ประการ 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
- รายงานการประเมนิพฒันาการ 
 

3. มพีฒันาการดา้นสงัคม
ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิที่
ดขีองสงัคม  
 

โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน
ดา้นสงัคม  
- กจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ  
- กจิกรรมยิม้ไหว ้ทกัทายกนั 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มทีกัษะการคดิพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

โครงการพัฒนาผู้ เ รียนให้มี
พฒันาการ ดา้นสตปัิญญา  
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 
- กิจกรรมทุกแห่งเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้ 
 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
- ผลงานนกัเรยีน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ประเดน็พิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มหีลกัสตูรครอบคลุม 
พั ฒ น า ก า ร ทั ้ ง   4  ด้ า น 
สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ 

โครงการพัฒนาแนวทางการจัด
การศกึษาปฐมวยั 
- กจิกรรมพฒันาหลกัสตูรปฐมวยั 

-หลัก สู ต ร ส ถ านศึ ก ษ าป ฐ ม วัย              
พุทธศกัราช 2560 
 

2. จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน โครงการพฒันาบุคลากร  
3. ส่งเสรมิใหค้รมูคีวาม
เชีย่วชาญดา้นการจดั
ประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ครอูยา่งมอือาชพี  
- กจิกรรมPLC  
- กจิกรรมการประชุมสมัมนา  
- กจิกรรมอบรมคปูองคร ู 
- กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม  
-เกยีรตบิตัร 
-การขยายผลสู่เพื่อนคร ู

4. จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้ อย่างปลอดภยั และ
เพยีงพอ 

โครงการสิง่แวดลอ้ม   
- กจิกรรมโรงเรยีนสวยดว้ยมอืเรา 

-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจง้) 
 
 

5. ใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเ้พื่อ
สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

โครงการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ -สื่อในหอ้งเรยีน 
-สื่อในหอ้งสมดุ 

6. มรีะบบบรหิารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนรว่ม 

โครงการพฒันาสถานศึกษาให้มี
การประกนัคุณภาพภายใน 

รายงานผลการประเมนิตนเอง 
-การนิเทศตดิตาม 
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มาตรฐานท่ี 3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
ประเดน็พิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จดัประสบการณ์ทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็ 
มพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล
เตม็ศกัยภาพ 

โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
พฒันาการ ดา้นร่างกาย 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
 

2. สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บั
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏบิตัิ
อยา่งมคีวามสุข 

โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
พฒันาการ ดา้นอารมณ์และ
จติใจ 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
 

3. จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูใ้ชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัวยั 

โครงการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนดา้นสงัคม 

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
 

4. ประเมนิพฒันาการเดก็ตาม
สภาพจรงิและน าผลการประเมนิ
พฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
พฒันาการ ดา้นสตปัิญญา 
โครงการส่งเสรมิพฒันาการ
ปฐมวยั กจิกรรมบา้น
นกัวทิยาศาสตรน้์อย   

-รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจดักจิกรรม 
-เกยีรตบิตัร 

 
ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้ปฐมวยั 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี  1 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 ยอดเยี่ยม 

สรปุภาพรวม ยอดเยี่ยม 

สรปุผลการประเมนิตนเองโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบั ยอดเย่ียม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัขัน้พืน้ฐาน 
ระดบัศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3  มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเ้รียน ระดบัคณุภาพ  :.....ดีเลิศ..... 
 

1.กระบวนการพฒันา 
สถานศึกษาน าแผนปฏบิตัิการศึกษาและแนวทางในการพฒันาตนเองจากรายงานการประเมนิ

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ลงสู่การปฏิบตัิ ตามโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
โครงการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้น คณุภาพผูเ้รียน โดยมกีระบวนการในการพฒันาดงัต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการผลตินวตักรรมเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการอ่าน การคดิ วเิคราะห์
ส าหรบันักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่   1 – 6 โดยเฉพาะการอ่านออกเขยีนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบือ้งต้นที่
ส าคญัส าหรบัการน าไปสู่การเรยีนในรายวชิาอื่นๆใหม้ปีระสทิธภิาพ  

2. ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายงานบรหิารวชิาการจดัใหม้กีารเรยีน
การสอนโดยมุง่เน้นใหค้รไูดร้บัผดิชอบสอนในรายวชิาทีต่นเองมคีวามถนดัตามเอกวชิา รวมถงึสถานศกึษามี
การสนบัสนุนการจดัท าสื่อการเรยีนการสอนในทุกๆกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

3. สถานศกึษาจดัใหม้กีารจดัท าแผนยกระดบัคุณภาพผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รยีน (O-NET, NT, RT) รวมถงึสนับสนุนงบประมาณใหทุ้กกลุ่ม
สาระการเรยีนรูท้ีม่กีารทดสอบด าเนินการตามแผนยกระดบัคุณภาพตลอดระยะเวลา 1 ปีการศกึษา 

4. จดักิจกรรมส่งเสรมิการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่ 69 ในระดบักลุ่มเครอืข่าย
โรงเรยีน  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัจงัหวดั 

5. จดักิจกรรมการเรยีนการสอนอนัน าไปสู่การพฒันากระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะช่วยกัน
แก้ปัญหา ให้ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรบัฟังความคิดเห็นของคนอื่น มเีหตุผล 
ประกอบกบัมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรูจ้กัวางแผนในการ
ท างาน  

6. ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารชัน้เรยีนเชงิบวก ใหน้ักเรยีนมคีวามมัน่ใจ และภาคภูมใิจในการเรยีนดว้ย
ก าลงัใจเพื่อนและคร ูรวมถงึจดัใหม้กีจิกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ครผููส้อนรอ้ยละ 100 
มกีารเยีย่มบา้นนกัเรยีน  

7. สนับสนุนพรอ้มทัง้พฒันาครใูห้เป็นชุมชนการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างเขม้แขง็ใหม้คีวามสามารถ
และเทคนิคในการสอนทีห่ลากหลายตรงตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 

8. ส่งเสรมิการท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปัญหานักเรยีนรายบุคคล และมุ่งเน้นพฒันาผู้เรยีนตาม
ศกัยภาพของนกัเรยีนรายบุคคล  

9. สถานศึกษาจดักิจกรรมโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ มกีารควบคุมคุณภาพอาหารให้ถูกหลกัตาม
โภชนาการตามโปรแกรม  (Thai School Lunch) ท าให้นักเรยีนไดร้บัอาหารทีม่ปีระโยชน์ มสีุขภาวะทาง
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ร่างกายที่แขง็แรง นักเรยีนรอ้ยละ 100 ได้รบัอาหารเสรมินม และไดร้บัการตรวจสุขภาพช่องฟันทุกๆภาค
เรยีนจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองจกิ จดัใหม้กีจิกรรมกฬีาสภีายในโดยนักเรยีนรอ้ยละ 100 
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม รวมถงึเป็นตวัแทนในการแข่งขนักฬีาระดบักลุ่มเครอืข่าย และไดเ้ป็นตวัแทนการแข่งขนั
ในระดบัอ าเภอเพื่อเขา้แขง่ขนัต่อในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   
 10. สถานศกึษาได้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็นผู้มคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ โดยจดัให้มกีารด าเนินงาน
ตามโครงการ/กจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิการสรา้งค่านิยมหลกัของคนไทย กจิกรรมประชาธปิไตยใน
สถานศึกษา กจิกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา กจิกรรมไหว้ครู กจิกรรมวนัพ่อ/วนัแม่แห่งชาต ิฯลฯ 
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการภาคปกครอง โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญในการสร้าง
คุณธรรมโดยการน านักเรยีนเขา้ร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนประชาธปิไตยภาคพลเมอืง โดยองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองจกิและ ไดร้บัรองการผ่านการเรยีนในหลกัสูตร D.A.R.E  (โครงการการศกึษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรยีน) ส่งเสรมิสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นแกนน าในโครงการ 
TSC จติอาสาสรา้งสงัคมแห่งความสุข และโครงการ TSCStopBully การรณรงคห์ยดุการกลัน่แกลง้ ลอ้เลยีน 
หรอืการรกัแกกนัภายในโรงเรยีน เพื่อเป็นการส่งเสรมิแนวทางป้องกนัความรุนแรงจากการ Bully รวมถงึ
โครงการ TSCAnitFakeNews ในการส่งเสรมิให้รูเ้ท่าทนัก่อนแบ่งปันข่าวปลอมในโครงส่งเสรมิเด็กและ
เยาวชนปี 2563  
  

2.ผลการด าเนินงาน 
  
 จากกระบวนการในการพัฒนาที่กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลให้สถานศึกษามีผลการด าเนินงานด้าน 
คุณภาพผูเ้รยีน ดงัต่อไปนี้  

 ผู้เรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 รอ้ยละ 80 มคีวามสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นไดใ้นระดบัด ีผู้เรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-3 รอ้ยละ 74  มคีวามสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นไดใ้นระดบัดจีากการประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมภายในสถานศกึษา  

   ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 รอ้ยละ 100 เขา้ร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนประชาธปิไตย
ภาคพลเมอืง โดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองจกิ และเป็นแกนน าโครงการประชาธปิไตยในสถานศกึษา 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไดร้บัรองการผ่านการเรยีนในหลกัสูตร D.A.R.E  (โครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน เพื่อป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษาและขบัเคลื่อนกจิกรรมสถานศกึษาสขีาว 

  สภานักเรยีนปีการศกึษา 2562 เป็นแกนน าในโครงการ TSC จติอาสาสร้างสงัคมแห่ง
ความสุข เป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในโครงการเวรส ีนักเรยีนรอ้ยละ 100 มคีวามรบัผดิชอบต่อเวรสตีอนเชา้
ของตนเอง นกัเรยีนมคีวามตระหนกัในบทบาทหน้าทีต่่อส่วนรวมของตนเอง มจีติสาธารณะ   

 นักเรยีนรอ้ยละ 80 เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ TSCStopBully การรณรงค์หยุดการกลัน่
แกลง้ ลอ้เลยีน หรอืการรกัแกกนัภายในโรงเรยีน เป็นการส่งเสรมิแนวทางป้องกนัความรุนแรงจากการ Bully 
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ผูเ้รยีนมคีวามตระหนกัในการกระท าทัง้ทางวาจา และพฤตกิรรม สามารถปรบัตวั ยอมรบัความแตกต่าง และ
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

  สภานักเรยีนปีการศึกษา 2562 เป็นแกนน าในโครงการ TSCAnitFakeNews ในการ
ส่งเสรมิใหรู้เ้ท่าทนัก่อนแบ่งปันขา่วปลอมในโครงส่งเสรมิเดก็และเยาวชนปี 2563 สามารถแสดงความคดิเหน็
หรอืวพิากษ์  ไดอ้ย่างมเีหตุผลและสรา้งสรรค์ มทีกัษะในการแสวงหาและสามารถวเิคราะห์ใช้วจิารณญาณ 
รวมทัง้รูเ้ท่าทนัสื่อและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

  นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 รอ้ยละ 100 เมื่อส าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ผู้เรยีนมพีฒันาการด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ ตามหลกัสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง      
และมโีอกาสในการเรยีนต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ในสถานศกึษาทีต่นเองสนใจ 

 
1.ด้านคณุภาพผูเ้รียน 

จดุเด่น 
1. นักเรยีนร้อยละ 80 มนี ้าหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกต ิจากโครงการอาหารกลางวนั โดย

ควบคุมการจดัสรรอาหารทีถู่กสุขอนามยัโดยโปรแกรม (School lunch)  และการจดักจิกรรม
กีฬาสีภายในของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นักเรียนร้อยละ 100% ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด เนื่องจากมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนที่คอยก ากับติดตามช่วยเหลือ
นักเรยีนอย่างต่อเนื่อง มกีารรณรงค์หยุดการกลัน่แกล้ง ล้อเลยีน หรอืการรงัแกกนัภายใน
สถานศกึษาจากการ Bully  ผูเ้รยีนมลีกัษณะจติสงัคมทีด่ ีสามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นได้
ดใีนการท างานร่วมกนัภายในห้องเรยีนและการใช้ชวีติร่วมกนัในสถานศกึษาผ่านกจิกรรม
ต่างๆ ที่สถานศกึษาก าหนด  ด าเนินชวีติแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา รกัและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตนเป็น
พลเมอืงดขีองสงัคม อยูร่ว่มกบับุคคลอื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุขในสงัคม 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ผูเ้รยีนบางส่วนขาดทกัษะการคดิวเิคราะห์ การคดิแบบมวีจิารณญาณ เนื่องจากกระบวนการ

จดักจิกรรมที่ส่งเสรมิกระบวนการคดิ กจิกรรมที่เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆไม่หลากหลาย 
ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตขิองผูเ้รยีนลดลงจากปีการศกึษา 2561 
โดย จดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้มกีารใช้แหล่งเรยีนรู้  ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนครูผู้สอนให้มกีารใช้สื่อการสอนในทุกกลุ่มสาระวชิา รวมถึง
การใชแ้นวทางการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอนพฒันาทกัษะการน าเสนอ 
การพดูในทีส่าธารณะ การอภปิรายทีน่ าไปสู่การแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งสมเหตุสมผล   

2. นักเรยีนควรได้รบัการพฒันาใหม้คีวามสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละการผลตินวตักรรม
โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้จดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น
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ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ฝึกใหผู้เ้รยีนไดแ้กปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์รูจ้กัการใชเ้หตุผล 
โดย ส่งเสรมิครูผูส้อนในการเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเองในการจดัการเรยีนการสอนแบบ
เชงิรุก Active learning  และน าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งให้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป็นกลุ่มสาระน ารอ่งในการสอนทีมุ่ง่สรา้งนวตักรรม  

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศึกษาสามารถยกระดบัให้สูงขึ้นด้วยการก าหนดความ
รว่มมอืระหว่างสถานศกึษากบัผูป้กครองในการเขม้งวดกวดขนัผูเ้รยีนใหท้บทวนบทเรยีนและ
ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดบทบาทในการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศกึษา  และสรา้งระบบนิเทศตดิตามภายในทีเ่ขม้แขง็ 

4. ควรส่งเสรมิงานแนะแนวเรื่องการเตรยีมตวัสอบตัง้แต่ระดบัชัน้ ป.2 และ ป.5 การท าระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลที่มีปัญหาทัง้ด้านการเรียนและ
พฤตกิรรมใหก้บัคณะครใูนระดบัชัน้สูงขึน้ในการช่วยเหลอื เฝ้าระวงั ตดิตาม ดูแล  แก้ปัญหา
เกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองร่วมกนั และเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนสู่การสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระดบัชาตขิองผูเ้รยีน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ       
     ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัคณุภาพ  : ….ดีเลิศ..... 

 
1.กระบวนการพฒันา 

สถานศึกษาน าแผนปฏิบตัิการศึกษาและแนวทางในการพฒันาตนเองจากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ลงสู่การปฏิบัติ ตามโครงการ กิจกรรม 
ประกอบด้วยโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับด้าน กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยมกีระบวนการในการพฒันาดงัต่อไปนี้ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ทบทวนผลการด าเนินงานทีผ่่านในปีการศกึษา 2561 โดยพจิารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บรหิาร โดยใชห้ลกัการวเิคราะห ์SWOT วเิคราะหม์าตรฐานโรงเรยีน วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้น
สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เพื่อวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรค และทศิทางในการด าเนินงาน และกรอบเวลา    
เพื่อใชป้ระกอบการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์ 

 จดัท าแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี น าเสนอแผนกลยุทธ์ที่ผ่านกระบวนการกลัน่กรองโดย
ตวัแทนผูป้กครอง  คร ูและชุมชน เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
หนองบวัเขาดิน ผู้อ านวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนกลยุทธ์จากกระบวนการดงักล่าวท าให้ได้มาซึ่ง
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ ปีงบประมาณ 2560-2563  

 จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ยดึเป็นแนวทางไปสู่การปฏบิตังิานประจ าและ
งานกลยุทธ์ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และสรุปผลประเมนิผลการ
ด าเนินงาน น าไปวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุพฒันาใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

 สถานศกึษาไดก้ ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาการนิเทศ
หอ้งเรยีน ก ากบั ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอน อยา่งต่อเนื่อง  

 สถานศกึษาไดด้ าเนินการประชุมดงัต่อไปนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนหนองบวัเขาดนิ จ านวน 2 ครัง้ 
2) ประชุมคณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย  จ านวน  2 ครัง้ 
3) ประชุมผูป้กครอง จ านวน  2  ครัง้ / ปีการศกึษา 
4) ประชุมครแูละบุคลากร เดอืนละ 1 ครัง้ 
5) ประชุมคณะกรรมการวชิาการภาคเรยีนละ 2 ครัง้ 
6) ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาภาคเรยีนละ 2 ครัง้ 
7) ส ารวจความพงึพอใจต่อการบรหิารและการจดัการศกึษา ปีละ 1 ครัง้ 
8) ประชุมกลุ่มบรหิารงานต่างๆ กลุ่มละ 2 ครัง้/ภาคเรยีน 
9) ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในฯ ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
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 สถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย มีการปรับปรุงห้องเรียน สนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ห้อง
ภาษาต่างประเทศ ห้องพยาบาล ห้องน ้า โรงอาหาร รัว้รอบโรงเรยีนให้ปลอดภยั สวยงามและเพยีงพอต่อ
การใช้งาน โดยการน าคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เข้ามาร่วม
รบัผดิชอบพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน 

 
2.ผลการด าเนินงาน 

 จากกระบวนการในการพฒันาที่กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลให้สถานศึกษามผีลการด าเนินงาน
ดา้นกระบวนการบริหารและจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา ดงัต่อไปนี้ 

 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพความต้องการพฒันา และนโยบายปฏริูปการศึกษา โดยมผีู้เรยีน      
คร ูบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง รบัทราบในการพฒันาและมสี่วนรบัผดิชอบ 

 สถานศึกษามกีารก าหนด วสิยัทศัน์และพนัธกิจ  จุดเน้น และยุทธศาสตรข์องโรงเรยีนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความต้องการพฒันาของสถานศกึษา นโยบายการปฏริปูการศกึษาความต้องการ
ของชุมชน ทอ้งถิน่ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาติ 

 สถานศึกษามรีูปแบบการบรหิารและการจดัการเชงิระบบ โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมยดึหลกั  
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผู้เรยีนตามแนวทางปฏิรูป
การศกึษาตามแผนการศกึษาชาต ิ

 มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีระบบเครือข่าย Internet         
เชื่อมต่อกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อตดิต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูล และเพื่อเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ สื่อสารผ่านทางการประชุม Conference  ประกาศ 
ค าสัง่ หนังสอืแจง้เวยีนต่างๆ ทาง Website และสื่อสงัคมออนไลน์ ให้ครแูละบุคลากร         ได้รบัรูก้าร
ด าเนินงาน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ สรา้งความผกูพนักบัทุกคนในโรงเรยีน 

 สถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจดัการ
เรยีนรู ้สะอาด ปลอดภยั มกีารปรบัปรงุหอ้งเรยีน หอ้งน ้า โรงอาหาร ใหส้ะอาด สวยงามและเพยีงพอต่อการ
ใชง้าน  
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2. กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จดุเด่น 

1. สถานศกึษามเีป้าหมายวสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีโ่รงเรยีนก าหนดชดัเจน สอดคล้องกบับรบิท
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน และมีการปรบัให้สอดคล้องกับผลการประเมิน         
ทีผ่่านมาและบรบิทของสถานศกึษาทุกปี โดยมกีารจดัท าการ SWOT Analyze   

2. ครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอนไดต้รงตามสาขาวชิาเอกของตนเองทีถ่นดั 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท

ของตนเองและเขา้มามสี่วนรว่มในการก ากบัและตดิตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศกึษาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อทราบปัญหาและความต้องการทีแ่ทจ้รงิของสถานศกึษาและ
สนบัสนุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ประสบการณ์การท างานงานเฉลีย่ของคณะครผููส้อนทีค่่อนขา้งน้อย ควรส่งเสรมิศกัยภาพใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรภายในใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจนเกดิทกัษะในการปฏบิตังิาน
และมกีารสนับสนุนการช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า ก ากบัตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

3. การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน และรบัผดิชอบต่อสงัคมในการ
ด าเนินการสนบัสนุนและการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ใหโ้รงเรยีนเป็นศูนยก์ลางแห่ง
การเรยีนรู ้และทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาในฐานะเป็น
สถาบนัหลกัในการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์และเขา้มามบีทบาทในการจดัการศกึษา 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอน     
       ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ระดบัคณุภาพ  :….ดีเลิศ...... 

 
1. กระบวนการพฒันา 

สถานศึกษาน าแผนปฏบิตัิการศึกษาและแนวทางในการพฒันาตนเองจากรายงานการประเมนิ
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ลงสู่การปฏิบตัิ ตามโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
โครงการส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัด้าน กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยมี
กระบวนการในการพฒันาดงัต่อไปนี้ 

 การจดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ าวนั  โดยสถานศกึษาปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน (ฉบบัปรบัปรุง 2561) ส่งเสรมิให้ครูมกีารเขยีนแผนการจดัการเรยีนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิรวมถงึกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรเช่น กจิกรรม
ชุมนุม กจิกรรมแนะแนว และกจิกรรมลูกเสอืยุวกาชาด ท าใหน้ักเรยีนไดม้โีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมที่
หลากหลาย รวมถงึสนบัสนุนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษเขา้แข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน
ครัง้ที ่69 และรวมถงึกจิกรรมดา้นกฬีาตามเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 สถานศึกษามกีารสนับสนุนโทรทศัน์และระบบอินเทอร์เน็ตในจุดต่างๆ ส าหรบั
เชื่อมต่อในการสบืคน้ขอ้มูล มรีะบบ DLTV และ มกีารใช ้DLIT เป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีน
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพตามกจิกรรมส่งเสรมิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

 สถานศกึษาจดักจิกรรมโครงการทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานทีเ่พื่อใหน้ักเรยีน
ได้เรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิในกิจกรรมต่างๆร่วมกบับุคคลอื่ นใน
สงัคม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

 สถานศกึษาจดักจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาท ิวนัพ่อ วนัแม่ วนัไหว้ครู วนัเดก็ วนั
ลอยกระทง วนัส าคญัทางศาสนา  ท าให้นักเรยีนได้เรยีนรูก้ารท ากจิกรรมต่างๆ รวมถงึมคีวามรกั         
ความซาบซึ้งในความเป็นไทย โดยสถานศึกษาได้ยดึโยงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในวนั
ส าคญัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ ส่งผลใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 

 การตรวจสอบและประเมนิความเข้าใจของผู้เรยีน เน้นให้ครูผู้สอนมกีารประเมนิ          
ตามสภาพจรงิ สอดคลอ้ง กบัแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละน าผลการประเมนิผูเ้รยีนมาเป็นฐานขอ้มูล
ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรยีนรายบุคคล มกีารให้ข้อมูลสะท้อนกลบัแก่ผู้เรยีนเพื่อให้เกิดการ
พฒันา 
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  2. ผลการด าเนินงาน 
  จากกระบวนการในการพฒันาที่กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลให้สถานศึกษามผีลการด าเนินงาน
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 นักเรียนร้อยละ 100 เข้ามาสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  รวมถึงจดักิจกรรมการพัฒนา
หอ้งสมดุและส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน ร่วมกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กจิกรรมชุมนุมรกัการอ่านของนักเรยีน 
ใหน้กัเรยีนไดใ้ชภ้าษาไทยทีจ่ะกระตุน้การสบืคน้ความรูท้ีต่นเองสนใจ 

  นักเรียนร้อยละ 80 มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมใน
รายวชิาคอมพวิเตอร ์รวมถงึสถานศกึษาจดักจิกรรมส่งเสรมิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรู้
ของผู้เรยีน ห้องสมุดจะให้บรกิารคอมพวิเตอรเ์พื่อบรกิารสารสนเทศให้กบันักเรยีนที่สนใจในการสบืค้น
ขอ้มลูเพิม่เตมิจากหอ้งคอมพวิเตอร ์ 

 นักเรยีนร้อยละ 62.5 เข้าร่วมกิจกรรมทศันศึกษา ศึกษาเรยีนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยาน
ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั นกัเรยีนรอ้ยละ 27.5 ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทศันศกึษา (เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID19) แต่มโีอกาสได้เข้ารบัการอบรมความรู้จากแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ 
รวมถงึการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัองค์กรภาคปกครองเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมอืงทีด่ ี ท าให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั  

 นกัเรยีนมากกว่ารอ้ยละ 80 เขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญั ต่างๆ อาท ิวนัพ่อ วนัแม่ วนัไหวค้ร ู
วนัเดก็ วนัลอยกระทง วนัส าคญัทางศาสนา  ท าให้นักเรยีนได้เรยีนรูก้ารท ากจิกรรมต่างๆ รวมถงึมคีวาม
รกั ความซาบซึง้ในความเป็นไทย โดยสถานศกึษาไดย้ดึโยงการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวนัส าคญั
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ ส่งผลใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้ 

 สถานศกึษาด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ ให้ครูผู้สอน ร้อยละ 100 มกีารใช้สื่อในการ
จดัการเรยีนการสอน มกีารเขยีนแผนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วม 
เน้นการวเิคราะหน์ักเรยีนรายบุคคล ช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเอง
อย่างแทจ้รงิ มกีารจดัชัน้เรยีนเชงิบวก การใหก้ าลงัใจ สนับสนุนซึง่กนัและกนั โดยค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อพฒันาผูเ้รยีนทุกคนไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้น
การฝึกทกัษะ ให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ เชื่อมโยงการ  บูรณาการกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละ
ทกัษะ 
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3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จดุเด่น 

1. ครูผู้สอนมกีระบวนการสอนที่สรา้งโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคนมสี่วนร่วม โดยการน าเอาบรบิท  
           ของชุมชนและท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอน มกีารบรหิารชัน้เรยีน    
          เชงิบวก  มกีารส่งเสรมิใหใ้ชส้ื่อการสอนในแต่ละรายวชิา   

2. ครผููส้อนมกีารแลกเปลีย่นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนร่วมกนั PLC เพื่อหาแนวทางใน 
          การพฒันาผูเ้รยีนรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอทัง้ในขณะพกักลางวนัและการหลงัจบการเรยีน 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ครูผู้สอนน าการวจิยัในชัน้เรยีนมาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาสื่อ การจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน โดยบนัทกึหลงัการสอนให้ชดัเจน มขี้อมูลผู้เรยีนเป็นรายบุคคลแสดวงหาการ
ปฏบิตัทิีด่ ีใหส้อดคลอ้งกบันวตักรรม และใชก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการจดัการเรยีน
การสอนรว่มกนั PLC เขา้มาช่วยส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. การจดักจิกรรมควรมกีารก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ วดัผลและประเมนิผลโดยใชเ้ครื่องมอืทีม่ ี
มาตรฐานสอดคล้องกบักิจกรรมและธรรมชาตขิองรายวชิา เน้นความต่อเนื่องและต่อยอด
ของกจิกรรมจนเกดิเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานอยู่ในระดบั 4   …ดีเลิศ… 

 จากผลการด าเนินการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาประสบความส าเรจ็ตามที่ตัง้เป้าหมาไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมนิสรุปว่า ได้ระดบัดี
เลศิ เพราะมาตรฐานที ่1 ผลการจดัการศกึษาอยู่ในระดบัดเีลศิ  มาตรฐาน ที ่2 กระบวนการบรหิารและการ
จดัการศกึษา อยู่ในระดบัดเีลศิ และมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
อยูใ่นระดบัดเีลศิ 
 สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนอย่างหลากหลายทีเ่ป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการตามสภาพของผู้เรยีน และสภาพสงัคม สอดคล้องกบัจุดเน้นของสถานศกึษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมผีลการพฒันาคุณภาพของผู้เรยีนอยู่ในระดบัดีเลิศ พฒันาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดบัชาติสูงขึ้น ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการอ่านและเขยีน การสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ความสามารถในการคดิค านวณ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดด้ ีและมคีวามประพฤตปิฏบิตั ิ 
ในด้านคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชดัเจน  ดงัที่
ปรากฏผลประเมนิในมาตรฐานที ่1  
 ในดา้นกระบวนการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา มผีลประเมนิในมาตรฐานอยู่ในระดบัดี
เลศิ สถานศกึษามกีารวางแผน ออกแบบกจิกรรมและด าเนินงานตามแผนทีเ่กดิขึน้จากการมสี่วนร่วม ใชผ้ล
การประเมนิและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรบัปรงุแกง้านใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง 
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 ด้านการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบ            
และ จดัการเรยีนรู ้ใชส้ื่อการสอน ตดิตามตรวจสอบและช่วยเหลอืนักเรยีนเพื่อพฒันาและแก้ปัญหานักเรยีน
รายบุคคล และการประเมนิผลจากสภาพจรงิทุกขัน้ตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอยา่งเป็นขัน้ตอนจนเกดิคุณภาพ 
  ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี  1 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 ดีเลิศ 

สรปุภาพรวม ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมนิตนเองโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบั ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 3  แนวทางพฒันาคณุภาพการศึกษา            

เพ่ือยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้ 

 
 

 
  

 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วเิคราะห์ สงัเคราะห์  (SWOT Analyze) เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรอืสะท้อนภาพความส าเรจ็กบั
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 -5 ปี )  และน า ไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา                 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดงันัน้ จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการ
ประเมนิในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน พรอ้มทัง้แนวทาง การพฒันาในอนาคต
และความตอ้งการช่วยเหลอืไดด้งันี้ 
แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพให้สงูขึ้น 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั 
มาตรฐานท่ี 1  คณุภาพของเดก็ 

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
เดก็ระดบัปฐมวยั มนี ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และหลกีเลี่ยงภาวะเสีย่งต่อโรค อุบตัเิหตุ  ภยั
และสิง่เสพตดิ เดก็ประสพผลส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ เช่น 
ด้านดนตร ีมกีารแสดงในวนัแม่ วนัขึ้นปีใหม่   วนัเด็ก 
ท าให้ผู้ปกครองชื่นชมผลงานของลูกหลานในการกล้า
แสดงออก เด็กส่วนมากมจีติส านึกในการอนุรกัษ์และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม เดก็ระดบัปฐมวยั  มวีนิัย รบัผดิชอบ 
เชื่อฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย ์ซื่อสตัยส์ุจรติ 
ช่วยเหลอืแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และ
ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
เดก็ระดบัปฐมวยั มคีวามสนใจเรยีนรูส้ ิง่รอบตวั ซกัถาม
อย่างตัง้ ใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
และมจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์

- โรงเรยีนควรจดัท าโครงการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อใหเ้ดก็ได้มกีารพฒันา   
ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจติดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ 
- โรงเรียนควรจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ เ ด็ ก ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม                 
ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
- โรงเรยีนควรจดัท าโครงการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ค านึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อใหเ้ดก็ได้มกีารพฒันา 
ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจติดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ 
- โรงเรยีนควรด าเนินการส่งเสรมิใหเ้ดก็มรีะเบยีบ
วนิัย อันเป็นพื้นฐานของการท ากิจกรรมอื่นๆได้
อยา่ง มปีระสทิธภิาพ และใหเ้รยีนรูว้ฒันธรรมไทย
และศาสนาพุทธอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
- โรงเรยีนควรด าเนินการส่งเสรมิให้เด็กมไีด้ฝึก 
ฟัง พูด ให้คล่องแคล่วและฝึกกิจกรรมการคิด
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จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
วเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง
จรงิจงัต่อเนื่อง 

แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นรา่งกาย 

- กจิกรรมอาหารกลางวนั 
- กจิกรรมกฬีาหนูน้อย 
- กจิกรรมสุขภาพดมีสีุข 

2. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นอารมณ์และจติใจ 
- กจิกรรมโลกสวยดว้ยมอืเรา  
- กจิกรรมสรา้งเสรมิค่านิยม 12 ประการ 

 
3.  โครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดา้นสงัคม 

- กจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ 
4. โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการ ดา้นสตปัิญญา 

- กจิกรรมบา้นวทิยาศาสตรน้์อย 
- กจิกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรยีนรู ้
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 

ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล  รู้และเข้าใจปรชัญา หลกัการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัและสามารถจดัการเรยีนรู้
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  บรหิารจดัการชัน้เรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พฒันาการของเดก็ 

- โรงเรียนควรส่งเสริมพฒันาครูปฐมวัยได้รบัการ
อบรมที่หลากหลาย เพื่อจดักิจกรรมปฐมวยั หรอืที่
เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั  
และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  
วเิคราะหส์งัเคราะห ์ และการเกบ็เอกสารสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง 
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แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น (ระบแุผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

       1.  กจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั 
               2.  กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
               3.  กจิกรรมการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ สถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ยา่งม ีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
      4.   กจิกรรมสานสมัพนัธ์บา้นและโรงเรยีน การมสี่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครวั ชุมชน และทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ 
 
3. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่ ง เสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรยีนผ่านการเล่น โดยลง
มอืปฏบิตัิจรงิด้วยตนเองและการเรยีนรู้รายกลุ่ม  เพื่อ
ก่อใหเ้กดิความมนี ้าใจ  ความสามคัค ี การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมี
ความสุข การจดับรรยากาศในชัน้เรยีนส่งเสรมิความ
สนใจให้แก่ผู้เรยีน  ชัน้เรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเหน็อกเหน็ใจ   มคีวามเอื้อเผื่อเผื่อ
แต่ต่อกันและกัน  มหี้องเรียนที่มบีรรยากาศ  แจ่มใส  
กว้างขวางเหมาะสม   มมีุมส่งเสรมิประสบการณ์การ
เรยีนรู้  มกีารตกแต่งห้องเรยีนให้สดใส  และมสีื่อการ
เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอน  

- จดัอุปกรณ์สื่อการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 
 - พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ส น า ม แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 
- จดักจิกรรมส่งเสรมิเดก็เรยีนรูก้ารอยู่รว่มกนั 
- จดักจิกรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้โดยส่งเสรมิให้มี
การใชส้ื่อการสอนและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม 

แผนพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัให้สงูขึ้น 
          1.  กจิกรรมปรบัปรุงหลกัสตูรปฐมวยั 
 2.  กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
 3.  กจิกรรมพฒันาเครือ่งเล่นสนาม 
 4.  กจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั 
 5.  กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพและสุนทรยีภาพผูเ้รยีน 
 6.  กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 7.  กจิกรรมสบืสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่และวนัส าคญั 
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แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพให้สงูขึ้น 
มาตรฐานการศึกษา ขัน้พ้ืนฐาน 

1.ด้านคณุภาพผูเ้รียน 
จดุเด่น 

2. นักเรยีนร้อยละ 80 มนี ้าหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกต ิจากโครงการอาหารกลางวนั โดย
ควบคุมการจดัสรรอาหารทีถู่กสุขอนามยัโดยโปรแกรม (School lunch)  และการจดักจิกรรม
กีฬาสีภายในของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นักเรียนร้อยละ 100% ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด เนื่องจากมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนที่คอยก ากับติดตามช่วยเหลือ
นักเรยีนอย่างต่อเนื่อง มกีารรณรงค์หยุดการกลัน่แกล้ง ล้อเลยีน หรอืการรงัแกกนัภายใน
สถานศกึษาจากการ Bully  ผูเ้รยีนมลีกัษณะจติสงัคมทีด่ ีสามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นได้
ดใีนการท างานร่วมกนัภายในห้องเรยีนและการใช้ชวีติร่วมกนัในสถานศกึษาผ่านกจิกรรม
ต่างๆ ที่สถานศกึษาก าหนด  ด าเนินชวีติแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา รกัและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตนเป็น
พลเมอืงดขีองสงัคม อยูร่ว่มกบับุคคลอื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุขในสงัคม 

จดุท่ีควรพฒันา 
5. ผูเ้รยีนบางส่วนขาดทกัษะการคดิวเิคราะห์ การคดิแบบมวีจิารณญาณ เนื่องจากกระบวนการ

จดักจิกรรมที่ส่งเสรมิกระบวนการคดิ กจิกรรมที่เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆไม่หลากหลาย 
ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตขิองผูเ้รยีนลดลงจากปีการศกึษา 2561 
แนวทางการพฒันา จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ส่งเสรมิใหม้กีารใชแ้หล่งเรยีนรู ้ ทัง้
ภายในและภายนอกสถานศกึษา สนบัสนุนครผููส้อนใหม้กีารใชส้ื่อการสอนในทุกกลุ่มสาระวชิา 
รวมถึงการใช้แนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนา             
ทกัษะการน าเสนอ การพูดในที่สาธารณะ การอภปิรายที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้ย่าง
สมเหตุสมผล   

6. นักเรยีนควรได้รบัการพฒันาใหม้คีวามสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละการผลตินวตักรรม
โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้จดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น
ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ฝึกใหผู้เ้รยีนไดแ้กปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์รูจ้กัการใชเ้หตุผล 
แนวทางการพฒันา ส่งเสรมิครูผู้สอนในการเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเองในการจดัการ
เรยีนการสอนแบบเชงิรุก Active learning  และน าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนมาใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งใหก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระน ารอ่งในการสอนทีมุ่ง่สรา้งนวตักรรม  

7. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศึกษาสามารถยกระดบัให้สูงขึ้นด้วยการก าหนดความ
รว่มมอืระหว่างสถานศกึษากบัผูป้กครองในการเขม้งวดกวดขนัผูเ้รยีนใหท้บทวนบทเรยีนและ
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ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดบทบาทในการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศกึษา  และสรา้งระบบนิเทศตดิตามภายในทีเ่ขม้แขง็ 

8. ควรส่งเสรมิงานแนะแนวเรื่องการเตรยีมตัวสอบตัง้แต่ระดบัชัน้ ป.2 และ ป.5 การท าระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลที่มีปัญหาทัง้ด้านการเรียนและ
พฤตกิรรมใหก้บัคณะครใูนระดบัชัน้สูงขึน้ในการช่วยเหลอื เฝ้าระวงั ตดิตาม ดูแล  แก้ปัญหา
เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกนั และเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนสู่การสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระดบัชาตขิองผูเ้รยีน 

 
2. กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จดุเด่น 
3. สถานศกึษามเีป้าหมายวสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีโ่รงเรยีนก าหนดชดัเจน สอดคล้องกบับรบิท

ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน และมีการปรบัให้สอดคล้องกับผลการประเมิน         
ทีผ่่านมาและบรบิทของสถานศกึษาทุกปี โดยมกีารจดัท าการ SWOT Analyze   

4. ครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอนไดต้รงตามสาขาวชิาเอกของตนเองทีถ่นดั 

จดุท่ีควรพฒันา 
4. สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท

ของตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของสถานศกึษาและ
สนบัสนุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ประสบการณ์การท างานงานเฉลีย่ของคณะครผููส้อนทีค่่อนขา้งน้อย ควรส่งเสรมิศกัยภาพใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรภายในให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจจนเกดิทกัษะในการปฏบิตังิาน
และมกีารสนบัสนุนการช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า ก ากบัตดิตามอยา่งต่อเนื่อง 

6. การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน และรบัผดิชอบต่อสงัคมในการ
ด าเนินการสนับสนุนและการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ให้โรงเรยีนเป็นศูนยก์ลางแห่ง
การเรยีนรู ้และทุกภาคส่วนได้ตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาในฐานะเป็น
สถาบนัหลกัในการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์และเขา้มามบีทบาทในการจดัการศกึษา 
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3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จดุเด่น 

3. ครผููส้อนมกีระบวนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสี่วนรว่ม โดยการน าเอาบรบิท  
           ของชุมชนและทอ้งถิน่มาเป็นส่วนหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอน มกีารบรหิารชัน้เรยีน    
          เชงิบวก  มกีารส่งเสรมิใหใ้ชส้ื่อการสอนในแต่ละรายวชิา   

4. ครผููส้อนมกีารแลกเปลีย่นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนรว่มกนั PLC เพื่อหาแนวทางใน 
          การพฒันาผูเ้รยีนรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอทัง้ในขณะพกักลางวนัและการหลงัจบการเรยีน 

จดุท่ีควรพฒันา 
3. ครผููส้อนน าการวจิยัในชัน้เรยีนมาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาสื่อ การจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน โดยบนัทกึหลงัการสอนใหช้ดัเจน มขีอ้มลูผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลแสดวงหาการ
ปฏบิตัทิีด่ ีใหส้อดคลอ้งกบันวตักรรม และใชก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการจดัการเรยีน
การสอนรว่มกนั PLC เขา้มาช่วยส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. การจดักจิกรรมควรมกีารก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ วดัผลและประเมนิผลโดยใชเ้ครือ่งมอืทีม่ ี
มาตรฐานสอดคลอ้งกบักจิกรรมและธรรมชาตขิองรายวชิา เน้นความต่อเนื่องและต่อยอด
ของกจิกรรมจนเกดิเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้มกีารใช้แหล่งเรยีนรู้  ทัง้ภายในห้องเรยีนและ
ภายนอกสถานศกึษา สนับสนุนครผูู้สอนให้มกีารใช้สื่อการสอนในทุกกลุ่มสาระวชิา รวมถงึการใช้
แนวทางการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอนพฒันา   

2. ส่งเสรมิครูผู้สอนในการเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเองในการจดัการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 
Active learning  และน าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งใหก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระน าร่อง
ในการสอนทีมุ่ง่สรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรส่งเสรมิงานแนะแนวเรือ่งการเตรยีมตวัสอบตัง้แต่ระดบัชัน้ ป.2 และ ป.5 การท าระบบช่วยเหลอื
นักเรยีนรายบุคคล วเิคราะหผ์ู้เรยีนรายบุคคลทีม่ปัีญหาทัง้ด้านการเรยีนและพฤตกิรรมใหก้บัคณะ
ครใูนระดบัชัน้สงูขึน้ในการช่วยเหลอื เฝ้าระวงั ตดิตาม ดูแล  แก้ปัญหาเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องร่วมกนั 
และเพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนสู่การสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตขิองผูเ้รยีน 

4. สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเองและเขา้มามสี่วนรว่มในการก ากบัและตดิตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของสถานศกึษาและสนับสนุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ครผูู้สอนน าการวจิยัในชัน้เรยีนมาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาสื่อ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยบันทึกหลังการสอนให้ชัดเจน มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลแสดวงหาการปฏิบัติที่ดี ให้
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สอดคลอ้งกบันวตักรรม และใชก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการจดัการเรยีนการสอนร่วมกนั PLC 
เขา้มาช่วยส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

6. การจัดกิจกรรมควรมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสอดคล้องกับกิจกรรมและธรรมชาติของรายวิชา เน้นความต่อเนื่องและต่อยอดของ
กจิกรรมจนเกดิเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
.......................................... 

 
 ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น โ ร ง เ รี ย น ห น อ ง บั ว เ ข า ดิ น                                   
เมื่อวันที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 

 
 
 

                                        ลงชื่อ         
(นายสังวร   ค าเบิก) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
( นายเยี่ยม  ต้นกลั่น ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
ที่  ๑๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

--------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนหนองบัวเขาดิน จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายเยี่ยม  ต้นกลัน่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสังวรณ์  ค าเบิก  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาฯ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์ ครู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสาวสุพฒัตรา  นาคนาคา ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวเรณู  ดาบทิพย ์ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๒.๓ นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
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๓.๑  นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๒  นางสาวฐิติมา  สัจจหทยาศรม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๓ นางสาวกิจิศรา  สนีวล  บุคลากรวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๓.๔ นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าทีด่ังนี้ 
๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่

ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ 

              สถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์  ครู     ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๓  นางสาวสุพฒัตรา  นาคนาคา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๔  นางสาวฐิติมา  สัจจหทยาศรม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวกิจิศรา  สนีวล   บุคลากรวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๔.๖ นางสาวเรณู  ดาบทิพย ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๗ นายกฤษฎางค์  อิ่มด า   เจ้าหน้าที่ธุรการฯ   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวสุพฒัตรา  นาคนาคา     ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

 สั่ง  ณ  วันที่ ๑ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    

    (นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 

ที่   ๑๙  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น       
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน  จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.๑  นายเยี่ยม  ต้นกลัน่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสังวรณ์  ค าเบิก  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาฯ  กรรมการ 
๑.๓  นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๔  นางสาวสุพฒัตรา  นาคนาคา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๕  นางสาวฐิติมา  สัจจหทยาศรม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๖  นางสาวกิจิศรา  สนีวล บุคลากรวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๗  นางสาวเรณู  ดาบทิพย ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑.๘ นายกฤษฎางค์  อิ่มด า  เจ้าหน้าที่ธุรการฯ   กรรมการ 
๑.๙ นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓                              
 

                             ลงชื่อ      

    (นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
ที่  ๔๖ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา       
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนหนองบัวเขาดิน จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑.๑ นายเยี่ยม  ต้นกลั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางวัจนา  ทองสิงห์  ต าแหน่ง ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๓ นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑.๕ นางสาวฐิติมา  สัจจหทยาศรม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวสุพัฒตรา  นาคนาคา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวกิจิศรา  สีนวล  ต าแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๘ นางสาวเรณู  ดาบทิพย์  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑.๙ นายกฤษฎางค์  อ่ิมด า  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฯ        กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๓   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                  

                            สั่ง  ณ วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                  
 
                                        
     ลงชื่อ   

  (นายเยี่ยม  ตน้กลั่น) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่  
๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การประเมินคุณภาพภายใน      
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนด      
ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                  

 
 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจากการมี     
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุ มชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน  มีคุณภาพและมาตรฐาน      
จึ งก าหนดค่ า เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย                  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                  

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ 
      พัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจากการมี     
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน  มีคุณภาพและมาตรฐาน      
จึ งก าหนดค่ า เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวั ย                  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดับดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ระดับดีเลิศ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง   
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

   

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน         
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ  
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



 

 

62 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR) ปีการศกึษา 2562 

 
ประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองบัวเขาดิน   
 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับดีเลิศ 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

      ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
      ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

  ๒.๑.การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
        คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
        จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการ

พิจารณา 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายเยี่ยม  ต้นกลั่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


